STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA
Komenského 5, 085 42 Bardejov

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2009/2010

Bardejov, 30.06.2010

§ 2. ods. 1 a
Základné identifikačné údaje
Názov školy
Adresa školy
Telefón
E-mail
Zriaďovateľ

Stredná priemyselná škola Bardejov
Komenského 5, 085 42 Bardejov
+421 54 472 24 50
skola@spsbj.svcmi.sk, sekretariat@sps-bj.vucpos.sk
Prešovský samosprávny kraj

Vedúci zamestnanci školy
Meno, priezvisko
Telefón
Riaditeľ Mgr. Vladimír Jacenko 054/4722450
ZRŠ
Ing. Jozef Prexta
054/4722450
ZRŠ
Mgr. Anna Guľová
054/4722450

Rada školy

predseda
podpredseda

Titl., meno, priezvisko
Ing. Mgr. Helena Labancová
Ing. Ladislav Olejár

tajomník

Ing. Peter Simko

zástupca nepedagogických zamestnancov Mária Novotná
zástupcovia rodičov

Mgr. Andrej Buvalič
Milan Kapec

zástupca zriaďovateľa
zástupcovia mestského zastupiteľstva

PhDr. Iveta Tarabčáková
MUDr. Boris Hanuščák
Mgr. Martin Choma
Ján Paľa
Dominik Fotta

zástupca žiakov

§ 2. ods. 1 b
Údaje o počte žiakov
Počet žiakov školy: 487
Počet tried: 18

Podrobnejšie informácie:
Trieda Počet žiakov
1A
24
1B
27
1C
26
1D
27
1E
27
2A
25
2B
27
2C
29
2D
29
3A
20
3B
32
3C
32
3D
21
4A
25
4B
31
4C
29
4D
30
4E
26

§ 2. ods. 1 d
Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ
Prijímacie konanie prebehlo bez prijímacích skúšok na základe výsledkov zo
základnej školy a výsledkov monitora.

Prospech žiakov
Trieda Počet Vyznamenaní Prospeli veľmi dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
1A
24
1
3
20
0
0
1B
27
3
12
9
0
0
1C
26
3
1
22
0
0
1D
27
3
10
14
0
0
1E
27
5
14
8
0
0
2A
25
1
4
20
0
0
2B
27
2
6
17
2
0
2C
29
2
10
17
0
0
2D
29
5
13
11
0
0
3A
20
1
2
16
1
0
3B
32
6
5
10
11
0
3C
32
1
10
21
0
0
3D
21
3
6
12
0
0
4A
25
2
2
21
0
0
4B
31
5
1
25
0
0
4C
29
2
6
21
0
0
4D
30
2
9
19
0
0
4E
26
6
6
14
0
0

Dochádzka žiakov
Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Neospravedlnené
1A
24
1102
45,92
1090
12
1B
27
1523
58,58
1385
138
1C
26
840
32,31
836
4
1D
27
1086
40,22
1029
57
1E
27
978
36,22
978
0
2A
25
1473
58,92
1428
45
2B
27
1244
46,07
1210
34
2C
29
822
28,34
816
6
2D
29
1263
43,55
1246
17
3A
20
1173
58,65
1142
31
3B
32
1834
57,31
1721
113
3C
32
1372
42,88
1360
12
3D
21
842
40,10
842
0
4A
25
1376
55,04
1366
10
4B
31
1702
54,90
1694
8
4C
29
916
31,59
890
26
4D
30
1408
46,93
1377
31
4E
26
939
36,12
921
18

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky
Predmet Úroveň Počet (M/Ž)
anglický
jazyk
slovenský
jazyk a
literatúra
nemecký
jazyk
ruský
jazyk

PFEČ PFIČ 1
2
3
4
5
Ústna Ústna
počet počet Ústna Ústna Ústna Ústna Ústna priemer počet

B1

82 56/26

82

82

12

22

38

10

0

2,56

82

B1

141 96/45 141

141

33

64

38

6

0

2,12

141

B1

52 34/18

52

52

9

15

15

13

0

2,62

52

B1

7

7

7

4

3

0

0

0

1,43

7

6/1

§ 2. ods. 1 f

Odbory a zamerania
Trieda Študijný odbor, zameranie
1A 3765 6 technika a prevádzka dopravy
1B 3650 6 staviteľstvo
3917 6 03 technické a informatické služby v elektrotechnike, 2675 6
1C
elektrotechnika
1D 3918 6 technické lýceum
1E 3918 6 technické lýceum
2A 3765 6 technika a prevádzka dopravy
2B
2C
2D
3A
3B
3C
3D
4A
4B
4C
4D
4E

3917 6 technické a informatické služby, 03 v elektrotechnike, 06 v stavebníctve
3918 6 technické lýceum
3918 6 technické lýceum
3765 6 technika a prevádzka dopravy
3917 6 technické a informatické služby, 03 v elektrotechnike, 06 v stavebníctve
3917 6 technické a informatické služby, 03 v elektrotechnike
6341 6 škola podnikania
3765 6 technika a prevádzka dopravy
3917 6 technické a informatické služby, 03 v elektrotechnike, 06 v stavebníctve
3917 3 technické a informatické služby, 03 v elektrotechnike
6341 6 škola podnikania
6341 6 škola podnikania

§ 2. ods. 1 g
Zamestnanci
Pracovný pomer
Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac.
TPP
35
9
DPP
0
0
Znížený úväzok
1
2
ZPS
0
2
Na dohodu
2
0
Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov
Počet
Nekvalifikovaných Kvalifikovaných Spolu
učiteľov
4
31
35
vychovávateľov
0
4
4
asistentov učiteľa
0
0
0
9
spolu
4
35
39

§ 2. ods. 1 h
Vzdelávanie zamestnancov
Ďalšie vzdelávanie
Počet absolventov
1.kvalifikačná skúška
25
2.kvalifikačná skúška
5
štúdium školského manažmentu
špecializačné inovačné štúdium
špecializačné kvalifikačné
postgraduálne
doplňujúce pedagogické
14
vysokoškolské pedagogické
18
vysokoškolské nepedagogické
14

Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov
v školskom roku 2009/2010
Zloženie predmetovej komisie:
Mgr. N. Dzubáková SJL, OBN
Mgr. M. Miklošová SJL
Mgr. R. Popovcová SJL, DEJ
Mgr. V. Vertaľová OBN
Mgr. A. Petričková DEJ, ETV
Bc. P. Rezák
EKL, PRN
p. M. Vateha
OBN
Mgr. S. Marcin
NAV
Zameranie činnosti
Plán práce PK bol zameraný na skvalitnenie vzdelávacej a výchovnej práce vyučovacieho
procesu v jednotlivých predmetoch, čo si vyžadovalo:
– tímovú prácu všetkých členov PK
– aktívnu spoluprácu s vedením školy
– realizovať vyučovací proces podľa najnovších požiadaviek školského vzdelávacieho
programu
– vykonávať kontrolu a hodnotenie vedomostí priebežne formou kontrolných testov
i individuálne
– práca formou krúžkovej činnosti pre žiakov maturitných ročníkov umožnila viac sa venovať
analýze textov (N. Dzubáková, R. Popovcová, M. Miklošová)
– aktívnu účasť žiakov na kompletizáciu školskej knižnice v nových priestoroch DM
– sebahodnotenie vlastnej práce
Neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je aj aktívna účasť študentov na
voľno-časových aktivitách, ako sú súťaže, kultúrne podujatia, výstavy, besedy ...

Prehľad činnosti členov PK
Názov podujatia

Zodpovedný

Súťažiaci

Umiestnenie

Šk. kolo
Hviezdoslavov
Kubín
Okr. kolo
Hviezdoslavov
Kubín

N. Dzubáková
M. Miklošová
R. Popovcová

víťazi triednych kôl

1. Hopková 3.B

Za krásu slova

N. Dzubáková
N. Dzubáková

účasť v porote
víťazi tr. kôl – 4.r.

Krajské kolo
Rusnák 4.E
7.miesto

Kultúrne aktivity
Názov podujatia

Zodpovedný

Účastníci

Divadelné predstavenie v
Prešove

N. Dzubáková

1.D

Divadelné predstavenie pre
pedagógov

N. Dzubáková

Prelet nad
hniezdom kukučím

Divadelné predstavenie

M. Miklošová, R.
Popovcová

2.A, 2.D

Zájazd po stopách obetí 1. sv.
vojny a J. Haška - Poľsko
(Sanok, Przsemysel)

N. Dzubáková, R.
Popovcová

Žiaci druhého a
tretieho ročníka

Prezentácia Bibliografie J.
Nagajdu OKDG

N. Dzubáková

2.C, 2.D

Výstavy: vianočná, veľkonočná,
N. Dzubáková, A.
výtvarne, ikon a fotografií (v
HOS, Slovensko-poľskom
Petričková, R.
Popovcová
dome, Kultúrnom stredisku,
Šarišské múzeum)

1., 2. ročníky,
vrámci predmetov
ON, ETV, DEJ

Vianočná výzdoba vestibulu

A. Petričková, N.
Dzubáková

Žiaci 1., 2. a 3.
ročníkov

Beseda na tému sexuálny život
mladého človeka

A. Petričková

Žiaci 2. ročníkov

Pamätnica k 60. výročiu

N. Dzubáková

Propagácia školy v regionálnej tlači – BN
Priemyslováci pokrstení – N. Dzubáková

Ples primyslovákov - N. Dzubáková
Vzdelávame moderne, aktívne, tvorivo - N. Dzubáková

Propagácia SPŠ na základných školách
-

rodičovské združenia: 3. ZŠ- N. Dzubáková
1. ZŠ - R. Popovcová
triednické schôdze:
N. Dzubáková, 5. ZŠ

Maturitné skúšky
- zloženie maturitných komisií: 4.A, 4.B, 4.C
-

PhDr. A. Šimová- predsedníčka
Mgr. N. Dzubáková
Mgr. R. Popovcová
Mgr. M. Miklošová

Výsledky EČ MS:
4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E – úspešnosť %
- N. Dzubáková - predsedníčka PMK na Gymnáziu L.Stockela
- M. Miklošová – predsedníčka PMK na Gymnáziu J. Bosca
- R. Popovcová- predsedníčka PMK na Spojenej škole J.Hanischa

Krúžky
Maturitný seminár zo SJ - N. Dzubáková, R. Popovcová, M. Miklošová
Profesijný rast
Každý člen PK má záujem poznať najnovšie trendy v oblasti pedagogiky a psychológie
i inovácie vo svojom predmete, aby tak zvýšil starostlivosť o svoj ďalší odborný
a pedagogický rast.
- N. Dzubáková – seminár k vyhodnoteniu maturitných skúšok v Košiciach
- M. Miklošová – 2. kvalifikačná skúška
Návrhy na zefektívnenie vyučovania:
- zriadenie odbornej učebne
- počítač, magnetofón
- nákup najnovšej odbornej a časopiseckej literatúry

Predmetová komisia stavebných predmetov
za školský rok 2009/2010
Zloženie predmetovej komisie :
Predseda : Ing. Mária Melová
Členovia : Ing. Emília Priputenová
Ing. Alžbeta Hovancová
Ing. Ján Harňák
Podľa plánu práce PK na školský rok 2009/2010 bolo plánovaných 7 stretnutí, ktoré sa aj
uskutočnili a úlohy vyplývajúce z plánu boli plnené priebežne a počas školského roka
kontrolované.
Ing. Harňák si svoje úlohy nesplnil a táto situácia bola riešená v PK./viď záznam/
Najväčší úspech PK:
Medzi naše najväčšie úspechy v tomto školskom roku, bolo úspešné zvládnutie maturitných
skúšok. Všetci študenti úspešne zmaturovali, skúšky mali hladký priebeh bez rušivých
momentov čo dokazujú výsledky z maturitnej skúšky. Druhým najväčším úspechom tejto PK
bolo umiestnenie dvoch našich študentov medzi 10 najlepších študentov na Slovensku
v projektovaní stavieb pozemného staviteľstva v programe AutoCad a Arcon. PK pripravila
v rámci tejto súťaže školské kolo , kde boli úspešní riešitelia úloh: Lukáš Varga, Jozefína
Angelovičová, Filip Čupeľa. Na celoslovenské kolo sa prebojovali : Jozefína Angelovičová
a Lukáš Varga.
Údaje o priebežnom vzdelávaní PK :
Ing. Melová a Ing. Priputenová absolvovali priebežné vzdelávanie
: projektovanie
v programe REVIT , ktoré sa konalo v Rožňave.
Školenie v Košiciach , práca v programe Cenkros, Omega, Alfa, Olymp Ing.Melová.

Hlavné aktivity , akcie , exkurzie PK :
Názov akcie konanej v školskom roku
2009/2010

Účastníci

Opravné maturitné skúšky

Ing. Melová

Opravné záverečné skúšky

Ing. Melová

3.

Miesto
konaniaSOŠ
polytechnická
BJ
SOŠ
polytechnická
BJ
ZŠ BJ

Opravné maturitné skúšky

4.

SPŠ Rožňava

Priebežné vzdelávanie – REVIT Rachitecture

Ing. Priputenová
Ing. Melová
Ing. Priputenová

5.

TeleDom
Košice

Školenie Cenkros plus – stavebný softvér

Ing. Melová

6.

Prešov

Fasádne systémy, konštrukcie výplne stavebných
otvorov - školenie

Ing. Melová
Ing. Hovancová

P.č.
1.

2.

7.

Bardejov

Školské kolo súťaže „Stavebný Educad „

Ing. Melová
Ing. Priputenová

8.

Rožňava

Celoslovenské kolo „ Stavebný Educad „

Ing. Melová
Angelovičová
Varga

9.

SPŠ

Prednáška – Hodnotenia a klasifikácia žiakov Psychológ

Členovia PK

10.

SPŠ

Deň otvorených dverí – príprava prezentácie pre
žiakov ZŠ

Ing. Melová
Ing. Priputenová

11.

SPŠ

Návrh parku SPŠ – Návrh projektovej
dokumentácie

Ing. Hovancová

12.

Prešov

Návšteva divadelného predstavenia

1.E , 2.B
Ing. Hovancová

13.

BJ

Exkurzia – prehliadka krovu Baziliky Minor a
radnice

Ing. Priputenová
Ing. Hovancová

14.

Košice

Návšteva Technického múzea a múzea letectva

Ing. Melová
Ing. Priputenová

15.

ZSŠ BJ
Štefánikova

Teoretická a praktická časť MS

Ing. Melová

16.

SOŠ
polytechnická
BJ

Záverečné skúšky odboru inštalatér a montér
suchých stavieb

Ing. Melová

17.

ZSŠ BJ
Štefánikova

Záverečné skúšky odboru murár

Ing. Priputenová

Krúžková činnosť:
V PK prebiehala činnosť v troch krúžkoch a to :
Ing. Priputenová:

Novinky v stavebníctve

Ing. Melová :

SOČ – pre 4.ročník
SOČ – pre 3. ročník

Predmetová komisia prírodovedných predmetov a informatiky
za školský rok 2009/2010
Zloženie predmetovej komisie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RNDr. Oľga Poliaková
Mgr. Anna Guľová
Ing. Jozef Prexta
Mgr. Andrej Soroka
Mgr. Mária Jajková
Ing. Ľudmila Skoncová

- predseda
- zást. riad.
- zást. riad.
- člen
- člen
- člen

- MAT, INF, API
- FYZ, CHE
- INF, API
- MAT, FYZ, INF, API
- MAT, FYZ
- CHE, INF

Naša predmetová komisia začiatkom školského roka vypracovala učebné osnovy v rámci
školského vzdelávacieho programu pre matematiku, fyziku, informatiku, aplikovanú
informatiku a chémiu. Pripravovala tematické plány pre jednotlivé ročníky.
Mgr. Soroka a Ing. Prexta pripravili v septembri obidve učebne výpočtovej techniky na
vyučovanie. Učebne sa pravidelne zveľaďujú, upravujú, dopĺňajú potrebným hardvérom
a softvérom.
Každá trieda 1. ročníka absolvovala vstupný test z matematiky organizovaný Mgr. Sorokom,
ktorý ho opravoval aj hodnotil.
Predmetová komisia každý rok pripravuje študentov, ktorí majú záujem, na dobrovoľnú
maturitnú skúšku z matematiky. Mgr. Jajková pripravila maturitné zadania pre internú časť
maturitnej skúšky z matematiky. Maturovali dvaja žiaci z externej aj internej časti MS.
Spoločne matematikári Jajková, Soroka a Poliaková pripravujeme vzdelávacie štandardy
predmetu matematika pre 3.ročník všetkých odborov. Pripravujeme vzdelávacie štandardy
pre 3.ročník aplikovanej informatiky, aplikovanej matematiky, technológie internetu,
počítačových sieti, programovania, počítačovej grafiky a cvičenia z informatiky.
Zvyšovanie profesionálnej úrovne sa v našej PK zabezpečoval pravidelným zúčastňovaním sa
školení a priebežných vzdelávaní - RNDr. Poliaková – DVUI- Ďalšie vzdelávanie učiteľov
informatiky, Mgr. Soroka – MVT – Modernizácia vzdelávania na stredných školách - predmet
fyzika a Mgr. Jajková – MVT – Modernizácia vzdelávania na stredných školách - predmet
matematika.
Krúžková činnosť v našej predmetovej komisii bola nasledovná:
Mgr. Soroka
• Krúžok programovania
• Internetový krúžok
Mgr. Jajková
• Konzultácie z matematiky 4. ročník
• Súťaž MAKS

RNDr. Poliaková
• Konzultácie z matematiky 2. ročník
• Konzulácie z matematiky 3. Ročník
• Živá matematika
Ing. Skoncová
• Seminár z chémie
Ďalšia mimoškolská činnosť:
Mgr. Soroka
• Príprava údajov o žiakoch a učiteľoch pre program ASC agenda (údaje o žiakoch
1.ročníka, krúžky žiakov, vyučovacie hodiny každého učiteľa),
• tlač vzdelávacích poukazov pre všetky triedy,
• internetová žiacka knižka,
• tvorba prezentácie o študijných odboroch pre výchovného poradcu,
• tlač vysvedčení a maturitných protokolov, úprava a tlač dodatkov k maturitnému
vysvedčeniu (4.ročník),
• príprava, úprava a tlač vysvedčení pre 1., 2. a 3. ročník,
• organizovanie prezentácie na obrazovke vo vestibule:
§ naprogramovanie automatického štartovania prezentácie,
§ tvorba prezentácií rôznych akcií ( športový deň 1. ročník, stužková 4.B,
imatrikulácia, sv. Mikuláš, sv. Valentín, prezentácia pre RUJ, rozlúčka 4.ročník,
spolupráca s absolventmi, jedálny lístok, programy divadiel, výpočet dní do konca
školského roku atď.)
Mgr. Jajková
Mala na starosti matematické súťaže.
• Vyhodnotenie súťaže KLOKAN
o KADET 012 ( zúčastnených 18 žiakov)
§ Segiňák Ján 2.D percentil 99,8% miesto v SR 5.
§ Mária Rybárová 2.D percentil 99,7% miesto v SR 11. -15.
§ Peter Liga 2.B percentil 98,3% miesto v SR 72. -78.
o Junior 034 ( zúčastnených 15 žiakov )
§ Stanislav Grohoľ 3.C percentil 95,2 % miesto v SR 128. -136.
§ Tomáš Kačmár 4.C percentil 94,1% miesto v SR 151. -169.
§ Peter Hankovský percentil 86,2% miesto v SR 365. -385.
• Vyhodnotenie súťaže matematická korešpondenčná súťaž MAKS
( zúčastnených 12 žiakov )
o kategória O
§ Kamil Mihálik, Peter Sokol 2.A miesto v SR 33.-34., v kraji 7
§ Alexandra Bohušová, Lenka Leňová 2.B miesto v SR 95., v kraji 19.
§ Germanová-Sobeková, Rybárová 2.C miesto v SR 19.-20., v kraji 4.
kategória P
§ Grohoľ, Lihosith 3.C miesto v SR 25.,v kraji 7.
§ Hlaďová, Kramárová 3.D miesto v SR 60., v kraji 10.
§ Filip Čupeľa, Jakub Ševčík 4.B v SR 19.- 20. Miesto, v kraji 6. miesto.
Génius Loigicus 1 žiak Stanislav Grohoľ, 3.C
o

•

RNDr. Poliaková
• Zapojenie sa so študentmi do medzinárodného projektu Global Education Week – Jedlo
pre všetkých.
• Práca v projekte eTwinning – Živá matematika– spolupráca troch stredných škôl Zespół
Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II (Poľsko), Stredná priemyselná škola Bardejov
(Slovensko), SSOSaP a VOS České Budejovice (Česká republika).
• Stránka projektu: http://mathematicsalive.ning.com/
• Zapojenie sa so žiakmi do súťaže VUC Prešov – 10NAJ v prešovskom samosprávnom
kraji a európskej únii.
• Knižnica Infoveku.
• Práca v projekte Microsoft IT Academy s Ing. Prextom.
• Príprava výletu – stužková so svojou triedou.
• Príprava maturít 4.C, maturitného bufetu.

Predmetová komisia cudzích jazykov
za školský rok 2009/2010
Predseda PK
Členovia PK

PhDr. Slavomír Ondrus
Ing. Otília Beňová
Mgr.Veronika Vertaľová
Mgr.Magdaléna Miklošová
Mgr. Konštantín Ondrušek
Ing. Juraj Motyčka
Mgr. Anna Petričková
Miroslav Vateha
Ľubica Fertaľová

Názov akcie

Zodpovedný

Olympiáda z anglického jazyka (školské kolo)

PhDr. S. Ondrus

Olympiáda z anglického jazyka (okresné kolo)

PhDr. S. Ondrus

Olympiáda z nemeckého jazyka (školské kolo)

Ing. J. Motyčka

Olympiáda z nemeckého jazyka (okresné kolo)

Ing. J. Motyčka

Olympiáda z nemeckého jazyka (krajské kolo)

Ing. J. Motyčka

Krajské kolo súťaže ARS poetica (ruský jazyk)
Organizátor súťaže - SPŠ Bardejov

Mgr. A. Petričková

Krajské kolo súťaže ARS poetica (ruský jazyk)

Perspektívy maturitnej skúšky - seminár
Vypracovanie projektu Russkij mir
Projekt ,,Naše mesto, jeho história a kultúra“ spolupráca s poľskou školou (Gorlice)
Cvičenia a konverzácia v nemeckom jazyku
Komunikácia v nemeckom jazyku
Krúžok anglického jazyka

Mgr. A. Petričková

PhDr. S. Ondrus
Mgr. A. Petričková
Mgr. M. Miklošová
Ing.J. Motyčka
Mgr. V. Vertaľová
PhDr. S. Ondrus

Umiestnenie/
výsledky
1. Stracenský T.-4.C
2. Kolcun P.-3.B
3. Plaskoň Ľ.-4.A
Stracenský T.
3. miesto
1. Roman J.-1.A
2. Kaščák M.-1.B
3. Bartošová L.- 4.E
Roman J.
1. miesto
Roman J.
2. miesto

Glittová A.- 2.C
Germanová –
Sobeková A.- 2.C
1. miesto (duo spev)

Predmetová komisia strojárstvo
za školský rok 2009/2010
Predmetová komisia:
Predseda PK:
Členovia PK:

Strojárstvo
Ing. Peter Simko
Ing. Jozef Labanc
Ing. Pavol Petrík
Bc. Peter Rezák

Krúžková činnosť:
Ing. Peter Simko - IVT A ŠPORT – CESTA K ÚSPECHU

- 3.D

- 3-D MODELOVANIE A 2D KRESLENIE PROJEKTOV
INTERNET – ZDROJ INFORMÁCII
- 3.A
Ing. Jozef Labanc - KRÚŽOK TECHNICKEJ MECHANIKY
- 4.A

Školenia:
Ing. Peter Simko

- PRO/ENGINEER – 3D softvér /školenie 25.8.2009

Názov akcie
Autosalón Nitra 2.10.2009 organizačné
zabezpečenie
Autosalón Nitra 2.10.2009 organizačné
zabezpečenie
Organizačné zabezpečenie stužkovej
slávnosti 4.A 23.10.2009
Práca v rade rodičovského združenia
Príprava tém na praktickú a teoretickú
časť maturitnej skúšky
Propagácia študijných odborov na ZŠ
v Hertníku a v Raslaviciach žiaci 9 r.

Zodpovedný

Umiestnenie/výsledky

Ing. Jozef Labanc

1.A, 2.A, 3.A, 4.A

Ing. Pavol Petrík

1.A, 2.A, 3.A, 4.A

Ing. Jozef Labanc

4.A

Ing. Pavol Petrík
Ing. Jozef Labanc
Ing. Peter Simko
Ing. Jaroslav Bujda
Ing. Jozef Labanc

Propagácia školy na ZŠ Pod Vinbargom
počas RZ - 22.1.2010

Ing. Peter Simko

Propagácia školy na ZŠ Kurima12.2.2010 koncert
Propagácia školy na ZŠ Bartolomeja
Krpelca medzi žiakmi 9.r - 27.1.2010

Ing. Peter Simko

Práca v skúšobnej komisii PČOZ v 4.A
19.4.2010
Práca v skúšobnej komisii TČOZ v 4.A
25. a 26.5.2010

4.A

Ing. Peter Simko
Ing. Jozef Labanc
Ing. Peter Simko
Ing. Jaroslav Bujda
Ing. Jozef Labanc
Ing. Peter Simko
Ing. Pavol Petrík

4.A

4.A

Divadelné predstavenie v Košiciach
organizačné zabezpečenie 22.10.2009
a 19.5.2010
Súťaž IPM STUDENT AWARD v 3D
modelovaní - študent Lukáš Šimco 4.A
obsadil 3. miesto na Slovensku
Príspevok do Bardejovských novostí
o umiestnení L. Šimca v súťaži
IPM STUDENT AWARD
9.12.2009 prijatie u primátora mesta
Bardejov – ocenenie dosiahnutých
úspechov, poďakovanie za reprezentáciu
mesta (v súťaži
IPM STUDENT AWARD)
Vypracovanie info-nástenky zo súťaže
IPM STUDENT AWARD
v VT3 – č.24 a
Príprava a prezentácie odboru
TECHNIKA A PREVÁDZKA
DOPRAVY pre exkurzie zo základných
škôl (názorné ukážky 3D modelovania
súčiastok, animácie ...) -deň otvorených
dverí celodenné prezentácie
Práca v rade školy
Práca v odborovej organizácii – predseda
Práca vedúceho PK
Správca výpočtovej miestnosti VT3 - č.24
Kompletné formátovanie všetkých PC vo
VYT č: 24 počas teoretickej časti
odbornej zložky od 24.5. – 4.6.2010
Zabezpečenie a nainštalovanie novej
verzie programu pro/ENGINEER
Triedne a školské kolo súťaže IPM
STUDENT AWARD v 3D modelovaní
a najlepších 5 prác postupuje do ďalšej
súťaže
Práce na vymaľovaní 7 kabinetov

Ing. Peter Simko

3.D

Ing. Peter Simko

4.A

Ing. Peter Simko

4.A

Ing. Peter Simko

Ing. Peter Simko

Ing. Peter Simko

Ing. Peter Simko

Ing. Peter Simko
Ing. Peter Simko

Ing. Peter Simko

Ing. Peter Simko
Ing. Pavol Petrík

3.A a 4.A

Predmetová komisia technických predmetov
za školský rok 2010/2011
Predseda komisie: Ing. Jaroslav BUJDA
Členovia komisie: Ing. Ján BARNA
Mgr. Katarína FOTTOVÁ
Ing Ján HARŇÁK
Ing. Alžbeta HOVANCOVÁ
Mgr. Mária KRAVCOVÁ
Ing. Helena LABANCOVÁ
Ing. Jozef LABANC
Ing. Juraj MOTYČKA
Ing. Mária MELOVÁ
Ing. Emília PRIPUTENOVÁ
Ing. Ľudmila SKONCOVÁ
Ing. Peter TKÁČ

Súčasťou prípravy na výkon povolania, okrem získaných vedomostí vo vyučovacom
procese, je aj získavanie praktických vedomosti. Odborná prax pre 2. a 3. ročníky odboru TIS
a 3. ročník odboru Škola podnikania bola organizovaná v úzkom spojení školy
s podnikateľskými subjektmi, štátnou správou, samosprávou, obecnými úradmi a družstvami
v okrese.

V rámci prípravy na výkon povolania sme v školskom roku 2009/2010
zorganizovali tieto aktivity:
Názov akcie

Školské kolo v písaní
na počítači a stroji

Odborná exkurzia
Whirlpool Poprad,
Panasonic Stara
Ľubovňa
Odborná exkurzia
Slovenské technické
múzeum Košice,
Múzeum letectva v
Košiciach

Zodpovedný

Účastníci

Mgr.
KRAVCOVÁ
Ing.
HOVANCOVÁ

žiaci
2. ročník
3. ročník

Ing. BARNA
Mgr. JAJKOVÁ

3. C

Ing. BUJDA
Ing. BARNA
Ing.
PRIPUTENOVÁ

1. A
1. C
1. B

Výsledok
Tech. lýceum
L Lukáč 2.D
1. miesto
R. Harčarík 2.C 2. miesto
P. Hanč 2.D
3. miesto
TIS
N. Dollhý 2.B 1. miesto
B. Ildža 3.C 2. miesto
S. Balamuta 3.B 3. miesto

Beseda
s pracovníkom banky
Dexia p. Mačejovská

Tvorba www stránky
školy a jej
aktualizácia
Zabezpečenie
ozvučenia pri
školských akciách
a spolupráca pri
školských
rozhlasových
reláciach
Zabezpečenie opráv
a údržba
elektrospotrebičov
a elektronických
prístrojov na škole
Divadelné
predstavenia pre
žiakov

Vypracovanie
maturitných tém pre
praktickú aj ústnu
časť maturitnej
skúšky pre odbory
TIS a Škola
podnikania
Vypracovanie
a realizácia projektu
„ Hudbou a spevom
na ceste k ľudskosti“
Vypracovanie
a tvorba školského
vzdelávacieho
programu

Mgr. FOTTOVÁ

4. D
4. E

Ing. TKÁČ

Ing. Barna

Ing. BARNA

Mgr.
KRAVCOVÁ
Ing.
LABANCOVÁ
Ing. SKONCOVÁ
Ing. BUJDA
Ing. BUJDA
Ing. Mgr.
LABANCOVÁ
Mgr.
KRAVCOVÁ
Ing. TKÁČ
Ing. MELOVÁ
Ing. HARŇÁK
Mgr. FOTTOVÁ
Ing. BARNA

Všetci členovia PK

4. E
1. E
3. B
1. A

Vypracovanie
pokynov podľa STN
pre písanie referátov,
záverečných a
ročníkových prác
Starostlivosť, údržba
a zabezpečovanie
opráv písacích
strojov a starostlivosť
o učebňu strojopisu

Príprava žiakov na
získanie certifikátov
od firmy KROS pre
program Omega –
podvojné účtovníctvo

Mgr.
KRAVCOVÁ

Mgr.
KRAVCOVÁ

Ing. BUJDA
Ing.
LABANCOVÁ
Ing. MELOVÁ

Ing.
LABANCOVÁ
Vstupné testy

Výstupné testy

Bača Matej 4.B
Kraus Matúš 4.B
Kurty Matej 4.B
Ševčík Jakub 4.B
Štepánek Jakub 4.B
Balaščák Matúš 4.C
Gerčák Marek 4.C
Hudák Ján 4.C
Mačuga Stanislav 4.C
Stracenský Tomáš 4.C
Podubinský Ondrej 4.C
Repka Róbert 4.C
Feledíková Lenka 4.D
Kasardová Zuzana 4.D
Adamondyová Dušana .E
Krukár Ján 4.E
Maťašová Patrícia 4.E

Ing.
LABANCOVÁ

EKO - 4.B
- 4.C
UCT - 4.D
- 4.E
- 3.D

UCT - 3.D
- 3.C

V predmetovej komisii v školskom roku 2009/2010 pracovali záujmové krúžky:
Krúžok

Zameranie krúžku

Administratíva Rýchle a presné písanie na stroji, ktoré
si vyžaduje dokonalé ovládnutie klávesnice
a
korešpondencia písacieho stroja hmatovou metódou bez
vyhľadávania jednotlivých klávesových
znakov
Zvyšovanie výkonnosti v 10- minútovom
odpise s osobitným zreteľom na aktivizáciu
a motiváciu žiakov
Zvyšovanie záujmu žiakov o rozvoj kulturného
Hudobno vyžitia a prezentovanie školy na verejných
spevácky
vystúpeniach
Vedenie podvojného účtovníctva
Seminár z
v podnikateľskej činnosti, zdokonaľovanie sa
účtovníctva
v novelizácii platných zákonov s možnosťou
viesť účtovníctvo pomocou výpočtovej
techniky s využitím programu
Kros
Vedenie podvojného účtovníctva
Seminár z
v podnikateľskej činnosti, zdokonaľovanie sa
účtovníctva
v novelizácii platných zákonov s možnosťou
viesť účtovníctvo pomocou výpočtovej
techniky s využitím programu
Kros

Vedúci
krúžku
Mgr. Kravcová

Počet
žiakov
33

Ing. Barna

13

Ing. Bujda

12

Ing. Labancová 31

Zachráňme
rodinný
rozpočet

Pomocou virtuálnej hry e-twinnigu osvojiť si
ekonomické vedomosti v situáciach podobných
reálnemu svetu a spoznanie problematiky
rodinných rozpočtov dvoch susediacích krajín
Slovenska a Poľska

Ing. Bujda

6

Krúžok pohybu
a spoločenských
hier
Krúžok
elektrotechniky

Pomocou pohybu a hier zahnať nudu a upevniť
kolektívne vzťahy

Ing. Bujda

24

Zvyšovanie zručnosti na výrobu a opravu
elektrotechnických prístrojov a zariadení.

Ing. Tkáč

15

Rast profesionálnej úrovne pedagógov PK:
Ing. BARNA

- školenie na ovládanie softvéru EAGLE – pre elektrotechniku

Ing. Mgr. LABANCOVÁ

- seminár pre Podvojné účtovníctvo Košice – september 2009

Ing. TKÁČ

- školenie na ovládanie softvéru EAGLE – pre elektrotechniku

Ing. FOTTOVÁ

- seminár pre Podvojné účtovníctvo Košice – september 2009
- vzdelávanie pre získanie pedagogickej spôsobilosti

Ing. MELOVÁ

- seminár pre Podvojné účtovníctvo Košice – september 2009

Práca členov PK v projektoch:
„Vzdelávame moderne, aktívne, tvorivo“ - Ing. Labancová, Mgr. Kravcová, Ing. Barna,
Ing. Tkáč, Ing. Priputenová, Ing. Bujda
„Hudbou a spevom na ceste k ľudskosti“ - Ing. Barna
„eTwinning - Partnerstvo škôl v Európe“ - Ing. Bujda

Predmetová komisia – Telesná výchova
za školský rok 2010/2011
Školská TEV sa v podstate vyučovala v súlade s vypracovanými Učebnými plánmi
práce pre jednotlivé ročníky. K niektorým zmenám dochádzalo len v súvislosti s prípravou
a overovaním nového Školského vzdelávacieho projektu najmä v druhom a treťom ročníku.
Na škole pracovali nasledovné športové krúžky.: volejbal, basketbal, futbal, posilňovanie,
stolný tenis.
V prvom ročníku sa kládol najväčší dôraz na plávanie. Túto športovú aktivitu sme
v rámci nového ŠkVP úspešne zaradili z dôvodu ešte stále pretrvávajúcej, pomerne vysokej
plaveckej negramotnosti, už pred dvoma rokmi. Dôležitým cieľom ostáva aj zdravé
formovanie telesného a fyziologického rozvoja mladého organizmu a motivovanie žiakov pre
zdravý životný štýl moderného človeka v ich neskoršom produktívnom veku. Žiaľ nie všetci
žiaci a najmä ich rodičia takto pochopili naše snaženie a snažili sa svoje deti neobjektívne
z hodín plávania ospravedlňovať, čo je viac ako trápne a doslova výchovne nezodpovedné.
Napriek tomu však môžeme byť s výsledkami spokojní, keďže v podstate všetci žiaci, ktorí
k hodinám plávania pristupovali zodpovedne základy plávania zvládli na veľmi dobrej úrovni.
Zo 143 žiakov 1. Ročníka nevedelo na prvej vyučovacej hodine vôbec plávať resp.
nepreplávalo ani 25m vzdialenosť 43 žiakov. Škoda, že v závere šk. roku sa nám
z technických dôvodov nepodarilo zorganizovať záverečný 1 . týždňový plavecký kurz.
Pozitívne výsledky by boli ešte výraznejšie. Najlepší prístup k hodinám plávania preukázali
žiaci 1.E triedy, kde za celý šk. rok bolo len 7 neospravedlnených hodín (resp. nedostatočných
známok) z dôvodu nepripravenosti na hodinu (úbor). V triede nebolo žiaka, ktorý by bol
dlhodobo ospravedlňovaný, takmer vždy cvičili všetci žiaci. Pozitívny odraz kvalitného
vyučovania sa okamžite odrazil aj na výsledkoch v plaveckej súťaži SŠ, kde sme okrem iných
víťazstiev na okresnom kole jasne zvíťazili najmä v štafete, kde musia byť dobre pripravení
viacerí pretekári.
V 2. ročníku sme v rámci prípravy nového ŠkVP vyučovali resp. overovali Učebný
plán práve s novo navrhnutými alebo doplnenými výkonovými a obsahovými štandardmi. Po
ročnom overovaní obsahu a metód vyučovania, ako aj na základe vyhodnotenia dotazníka pre
žiakov o postojoch a záujmoch žiakov v oblasti TEV a športu sme pristúpili k čiastočným
úpravám. Čiastočne znížime počet hodín atletiky a gymnastiky najmä z dôvodu väčšej
rovnováhy využívania posilňovne a telocvične medzi dvoma skupinami žiakov, ktorí majú
TEV súčasne na tej istej hodine. Plán práve musí byť upravený tak aby bol flexibilnejší a aby
ročníku sa už v rámci vyučovania plne využívala novo zriadená posilňovňa. Výsledky
dotazníka plne potvrdili, že jej zriadenie bolo dobrým krokom a posilňovanie sa tešilo veľkej
obľube žiakov. Znížený počet hodín atletiky a gymnastiky vyrovnáme zaradovaním
atletických a gymnastických prvkov do rozcvičovanej časti v štruktúre iných hodín. Výsledky
dotazníka potvrdila stúpajúca obľuba plávania u žiakov a žiaci by chceli mať plávanie aj
v druhom ročníku. V prípade technických možnosti ako aj v rámci skvalitnenia modelu
vyučovania v druhom ročníku navrhujeme zaradiť pre žiakov1/hod mesačne. Z tohto dôvodu
žiadame vedenie školy aby preskúmalo takúto možnosť najmä z pohľadu plánovania rozvrhu
hodín.
Vyučovanie v 3. a 4. Ročníku prebiehalo v podstate podľa učebných plánov. Ako
experiment na návrh nových Učebných plánov v rámci ŠkVP sme zaradzovali do obsahu
vyučovania novú školskú aktivitu futsal, ktorý je medzi chlapcami na základe dotazníka
najväčší záujem. Po zakúpení ohraných sietí by sme tento šport chceli zaradiť do učebných

plánov. Určitá skupina žiakov v 3. Ročníku má záujem o zdokonaľovacie VVLZ čo
v budúcom šk. roku aj oficiálne navrhneme do účelných plánov.
Výsledky žiakov v športových súťažiach ŠS:
Športové súťaže sa konali na viacerých výkonnostných úrovniach školské, miestne, Okresné
kolá SŠ, Krajské kolá SŠ Celoslovenské súťaže. Na škole sme pre našich žiakov
zorganizovali turnaje v basketbale, volejbale a futbale. Pre 1.ročník v rámci Dňa riaditeľa
školy tiež turnaj vo futbale a preteky v atletike Na budúci rok chceme rozšíriť školské súťaže
aj v niektorých silových disciplínach. Pre žiakov stredných škôl v Bardejove sme pripravili
Okresné majstrovstvá v plážovom volejbale pod názvom Stredoškolská rozlúčka s letom,
v ktorom zvíťazila naša dvojica Urda – Vojtek. Zúčastnili sme sa tiež na tradičnom
Vianočnom volejbale dvojíc, ktoré organizovala Spojená škola J. Henischa. Žiaci SPŠ sa
zúčastnili všetkých školských súťaží organizovaných cez Kraj. Škôl. Úrad so striedavými
výsledkami:
Okresné kolo v basketbale: Dievčatá
2. miesto
Chlapci
4. miesto
Okresné kolo v st. tenise:
Chlapci
3. miesto
Okresné kolo v hádzanej
Chlapci
4. miesto
Okresné kolo v plávaní
1. miesto
100m VS Vendeľ
2. miesto
100m motýlik Vendeľ
2. miesto
50m VS Žatkovič
1. miesto
Štafeta (4x50 m (Žatkovič, Hvišč, Sliva, Vendeľ)
Okresné kolo vo futbale:
4. miesto
Okresne kolo vo volejbale SPŠ organizovala súťaž v Okresnom a Krajskom kole chlapcov:
Chlapci
1.miesto
Krajské kolo vo volejbale chlapci nepostúpili zo skupiny.
Okresne v atletike :
Chlapci:
1.miesto –
Kolcun 100m
Branický 800m
Čižmár skok do výšky
Ducký skok do diaľky
2. miesto – Kolcun 400m
Adamišin vrh guľou
Vendeľ skok do diaľky
Branický skok do výšky
3. miesto – Lihosit 3000m
Katrenič 800m
Labaš 1500m
Dievčatá:
3. miesto -

Kozlovská 100m
Puzderová 400m
Zajacová 200m

Krajské kolo v atletike:
4. miesto Čižmár skok do výšky
Branický 800m
Kolcun diskvalifikácia 100m (mimo súťaž 2. miesto)

Žiaci sa zúčastnili aj na Majstrovstvách Slovenska v športovo – brannej všestrannosti
družstiev a jednotlivcov v Seredi 16. – 17. 4. 2010.
3. miesto družstvo dievčat
5. miesto družstvo chlapcov
Najlepší jednotlivci: 4. miesto
7. miesto

Kozlovská, Pozderová, Malyus
Vendeľ, Hvišč, Ždiľa
Vendeľ
Kozlovská

Škola podporujúca zdravie
Projekt Škola podporujúca zdravie bol realizovaný pod vedením koordinátorky Ing. Otílie
Beňovej v spolupráci s vedením školy a s členmi komisie.
I.

V oblasti starostlivosti o fyzické zdravie a podporu telesného pohybu boli
uskutočnené činnosti: viď PK – telesná výchova

II.

V oblasti zmeny zaužívaných stravovacích zvyklostí smerujúcich k racionálnej
výžive sa zrealizovalo:
1. Na hodinách ekológie študenti boli informovaní o biologickej a energetickej hodnote
potravín.
2. V bufete je zabezpečený dostatok minerálnej vody, mlieka, mliečnych výrobkov,
ovocia
3. a zeleniny.
4. Je zabezpečené teplé jedlo pre študentov a zamestnancov školy.
5. V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva RÚVZ študenti 2.
6. a 3.ročníka sa zúčastnili besedy na tému Životný štýl a výživa s Dr. Zbyňovskou
7. a následne vyplňovali dotazník o životospráve.
8. Dňa 16.októbra sme si pripomenuli Svetový deň výživy rozšírením propagačného
9. letáku, ktorý oboznámil všetkých študentov a zamestnancov školy o tomto
10. významnom dni. V tento deň každý pri vstupe do školy dostal jablko ako symbol
11. zdravej výživy.
12. K téme Zdravá výživa študenti pripravili nástenné noviny.

III.

Oblasť interiéru a exteriéru školy:
1. Študenti majú možnosť využívať oddychové miesto pri bufete školy zabezpečené
stolmi a stoličkami.
2. Doplnili sme uzamykateľné šatníkové skrinky pre študentov 1.ročníka.
3. V triedach a na chodbách sa udržiava čistota a dopĺňa kvetinová výzdoba.
4. Aktualizuje sa výzdoba vstupnej haly.
5. V spolupráci s triednymi učiteľmi sa rieši a udržiava čistota sociálnych zariadení , tried
a poriadok na chodbách.
6. Študenti pod vedením triednych učiteľov a ostatní zamestnanci školy sa starajú o čistotu
okolia školy a úpravu atletického štadióna podľa predloženého harmonogramu.
7. Na hodinách ekológie boli uskutočnené prednášky na tému Ochrana životného
prostredia , čo bolo i témou nástenných novín.
8. Pri príležitosti Dňa Zeme sa uskutočnila Súťaž o najlepšiu nástenku s ekologickou
témou.
IV. Oblasť zdravotnej výchovy a výchova k zdravému životnému štýlu:
1. V spolupráci s RÚVZ pre učiteľov a ostatných zamestnancov našej školy sa uskutočnilo
vyšetrenie prístrojom BODYSTAT , REFLOTRÓN (vyšetrenie krvi), podkožného tuku,
krvného tlaku a dychovej skúšky.
2. Téme Prevencia ochorení sa venovala Dr. Zbyňovská na prednáške pre študentov
2. a 3.ročníka.
3. Študenti , ktorí dosiahli vek 18 rokov dobrovoľne darovali krv – Študentská kvapka

krvi.
4. Pri príležitosti Dňa boja proti AIDS študenti 2.ročníka sledovali videozáznam v spolupráci
s RÚVZ na témy pozor AIDS , Nad priepasťou smrti
5. Téma Už včera bolo neskoro sa týkala drogových závislostí – videozáznam pre 2.ročník.
6. Pre študentov 3.ročníka sa uskutočnila beseda na tému Škodlivosť návykových látok,
fajčenie a drogy s p. Majerníčekovou – RÚVZ spojenou s vyplňovaním dotazníka AUDIT
pre učenie stupňa konzumácie alkoholu.
7. Deň boja proti rakovine sme si v apríli pripomenuli príhovorom v školskom rozhlase
a symbolickým narcisom v triedach. V spolupráci s Ligou proti rakovine a klubom Venuša
v Bardejove sa naše študentky zúčastnili akcie Dňa narcisov.
Projekt Škola podporujúca zdravie je projektom pre žiakov, pedagógov i zamestnancov našej
školy. Úlohy stanovené v tomto projekte budeme aj naďalej postupne realizovať a doplňovať,
aby sme prispeli ku skvalitneniu nášho životného štýlu.

SPRÁVA O ČINNOSTI SČK
za šk. rok 2009/2010
SČK na škole pracoval v tomto školskom roku pod vedením Mgr. Jajkovej v spolupráci s
vedením školy.
Činnosť SČK bola zameraná na získavanie prvodarcov krvi. Tradične sa v novembri
organizuje ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI a vo februári VALENTÍNSKA KVAPKA
KRVI. Študentskej kvapky krvi sa zúčastnilo 45 žiakov, u toho bolo 32 žiakov úspešných.
Valentínskej kvapky krvi sa zúčastnilo 47 žiakov, z toho 35 žiakov darovalo krv. Okrem
týchto organizovaných akcií chodia potom po troch mesiacoch naši žiaci darovať krv aj
samostatne, napr. v júni boli 10 žiaci.
V apríli sa naši žiaci zapojili do kampane Ligy proti rakovine. Robila sa propagácia tejto
akcie, výzdoba tried a vestibulu na našej škole. Deň boja proti rakovine sme si pripomenuli aj
symbolickým narcisom v triedach. Deväť žiakov sa aktívne zapojilo do verejnej finančnej
zbierky realizovanej klubom Venuša v Bardejove 16. apríla na Deň narcisov
Žiaci sa pripravovali na súťaž prvej pomoci. Územná súťaž DPP SČK sa konala 13. mája.
Naše družstvo sa umiestnilo na 5. mieste.
Pre žiakov boli zorganizované v spolupráci s Regionálnym ústavom národného
zdravotníctva v Bardejove tieto prednášky :
- pre 2.A a 2.B triedu prednášky na tému „Zdravý životný štýl” s dr.Zbyňovskou
- pre 3. ročník beseda o AIDS s dr.Zbyňovskou
- pre 3. ročník Workshop o AIDS – prevencia s dr.Zbyňovskou, Kamilou Žigrajovou a
Janou Mullerovou.
O prácu v SČK je značný záujem, preto by sa perspektívne dalo uvažovať o stálej činnosti.

Správa o činnosti výchovného poradcu
za školský rok 2009/2010
Práca výchovného poradcu bola zameraná na úlohy školského poradenstva v otázkach
výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie študentov, v oblasti prevencie problémového
a delikventného vývinu žiakov. Bolo sprostredkované prepojenie školy s odbornými
zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti a mládež a spolupráca s Centrom
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bardejov.
Pre žiakov prvého ročníka sa uskutočnili besedy so psychológmi CP-PPaP Bardejov
(Mgr. Ivana Lenártová, PhDr. Eva Balonová) zamerané na adaptáciu žiakov na nové
prostredie a kolektív, Ako sa správne učiť, Kto je kto v triede. Pre žiakov druhého a tretieho
ročníka sa uskutočnili besedy v spolupráci so psychológmi CP-PPaP v Bardejove zamerané
na vzťahy v kolektíve , ako byť úspešný a efektívne riešenie konfliktov.
Učitelia sa zúčastnili besedy so špeciálnymi pedagógmi (PaedDr. Hana BETINOVÁ,
Mgr. Bernadeta CIFROVÁ) zameranú na klasifikáciu a hodnotenie žiakov s poruchami
učenia.
Uskutočnili sa besedy a konzultácie so študentmi štvrtého ročníka o možnostiach
štúdia na vysokých školách. Študentom boli objednané brožúry o vysokých školách a vytvoril
sa priestor na prezentáciu vysokých škôl pre našich študentov na pôde SPŠ. Bola prevedená
inštruktáž k vyplňovaniu prihlášok na vysoké školy. Z počtu 141 končiacich študentov, 122
študentov podalo prihlášku na vysokoškolské štúdium, celkovo bolo potvrdených 180
prihlášok na VŠ. Študenti štvrtého ročníka a tretieho ročníka sa zapojili do projektu „ Prof
orient“, ktorý pomáha pri výbere smeru vysokoškolského štúdia prostredníctvom
psychologickej diagnostiky schopností a záujmov.
Spolupracovali sme aj s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove, ktorý
poskytuje preventívne poradenstvo pre študentov štvrtého ročníka, informácie o trhu práce
u nás i v zahraničí, stratégie hľadania voľných miest a spôsobu, akým sa uchádzať
o zamestnanie.
Boli mapované vzdelávacie aj výchovné problémy. Ôsmi žiaci z prvého ročníka boli
odoslaní na špeciálnu diagnostiku do CP-PPaP Bardejov, z ktorých sú dvaja integrovaní. V
druhom ročníku sú evidovaní štyria žiaci, v treťom ročníku sú evidovaní štyria žiaci
s poruchami učenia a jeden žiak s poruchou správania a poruchami učenia, ktorí sú
integrovaní.
V štvrtom ročníku bolo evidovaných osem žiakov s poruchami učenia, žiaci boli
zaradení v bežných triedach, bez integrácie, s individuálnym prístupom vyučujúcich.
Uskutočnili sa prezentácie študijných odborov na rodičovských združeniach pre
rodičov deviatych ročníkov základných škôl. Navštívili sme všetky bardejovské základné
školy a školy v okrese. Zúčastnili sme sa besied so samotnými žiakmi základných škôl okresu
Bardejov, Stará Ľubovňa, Svidník a Stropkov. V novembri 2009 sme na škole organizovali
deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnili všetky bardejovské ZŠ a ZŠ z okresu Bardejov.
Na troch ZŠ ( Kružlov, Kurima, Hertník) bola propagácia školy formou hudobného koncertu
skupiny Formát, pod vedením Ing. Barnu.

Boli vypracované propagačné materiály pre žiakov a rodičov základných škôl,
prezentácia školy a študijných odborov pomocou PC. Bola vyhotovená reklamná tabuľa
o študijných odboroch, ktorá je umiestnené na VUC a zabezpečená propagácia školy
prostredníctvom bardejovskej televízie a spravodajských agentúr.

Vyhodnotenie činnosti výchovy k manželstvu a rodičovstvu
v školskom roku 2009/2010
Škola má osobitné možnosti poskytovať žiakom systematické vzdelanie na odbornej
úrovni, orientovať deti na ušľachtilé hodnoty manželského a rodinného života, prebúdzať
v nich radosť z budúceho rodičovstva a výchovy vlastných detí a pomôcť im vedieť sa
správne realizovať aj v partnerských a intímnych vzťahoch.
V školskom roku 2009/2010 pri výbere besied a prednášok bola činnosť VMR
zameraná na rešpektovanie cieľov pre stredné školy, medzi ktoré patrí:
-

objasnenie obsahu pojmov priateľstvo, láska, manželstvo, sex, rodina,

-

poučenie o psychologických a sociálnych aspektoch manželstva, rodiny a rodičovstva,

-

vysvetlenie významu dodržiavania vernosti v manželstve (spoločenský, etický,
psychologický, zdravotný...)

-

zdôrazniť smrteľne nebezpečné ochorenie AIDS, upozorniť aj na nebezpečenstvo
drogovej závislosti,

-

vysvetliť výchovné aspekty plánovaného rodičovstva, jeho význam,

-

oboznámiť s dostupnými prostriedkami a metódami antikoncepcie a zdôrazniť žiakom
nepriaznivé zdravotné dôsledky interrupcie,

-

zaoberať sa otázkou predčasného sexuálneho styku, jeho vplyvom na vývin osobnosti
a otázkou, kedy začať s pohlavným životom,

-

upozorniť na najčastejšie pohlavné úchylky a nezvyčajné sexuálne správania.

Realizácia besied, odborných prednášok bola uskutočňovaná v úzkej spolupráci
s psychológmi z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bardejove,
pracovníčkami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove.

1. ročník:
10. októbra 2009 sa uskutočnila beseda s MUDr. Chovancom na tému „Pirsing,
materinské znamienka a iné nádorové ochorenia, štatistika mladých s onkologickým
ochorením, najčastejšie príčiny ochorenia, škodlivosť fajčenia.
28. októbra 2009 si Dr. Stašáková pripravila besedu na tému:
- ako sa správne učiť , odstraňovanie problémov v učení
- vplyv stresu na zdravie a výkonnosť
- význam priateľstva, ktoré pomáha rozvíjať zdravé vzťahy v kolektíve.

Prednáškou „Kto je kto v triede, adaptácia na nových spolužiakov, ako spoznávať iných, akú
rolu budem hrať v triede“ oslovila Dr. Balonová žiakov 1. E triedy. Prednáška sa uskutočnila
5. októbra 2009.

2. ročník:
5. marca 2010 si pani Žigrajová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva pripravila
besedu s premietaním krátkeho filmu na tému „Prevencia AIDS, zmeny sprevádzajúce
obdobie dospievania, biologické zákonitosti a individuálne rozdiely“. Besedy sa zúčastnili
žiaci 2. C triedy.
13. apríla 2010 p. Žigrajová oslovila žiakov 2.D triedy besedou na tému „Dospievanie, riziká
pohlavného života“.
25. február 2010
Zaujímavá prednáška sa konala s Dr. Zbyňovskou na tému „ZÁSADY BEZPEČNÉHO
SEXUÁLNEHO SPRÁVANIA, ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL, ZÁKONITOSTI ĽUDSKEJ
PLODNOSTI A PRIRODZENÉ METÓDY ZODPOVEDNÉHO RODIČOVSTVA“
Pracovníčky Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva (Dr. Zbyňovská, p. Žigrajová)
23. apríla 2010 pripravili dvojhodinovú besedu na tému „Príznaky pohlavných chorôb,
priebeh, možnosti liečenia, smrteľné nebezpečné ochorenie AIDS“, ktorej sa zúčastnili žiaci
2. D triedy.

3. ročník:
30. novembra 2010 sa uskutočnila beseda s Dr. Skalovou na tému:
Ako sa chrániť pred ochorením na žltačku typu A, pohlavne prenosné choroby, spôsob
nákazy, príznaky ochorení, liečba, prevencia pred najčastejšími chorobami /kvapavka, syfilis,
kvasinky/. Tejto besedy sa zúčastnili žiaci 3. C triedy.

1.decembra 2009 Dr. Eva Balonová pripravila odbornú prednášku pre žiakov 3. A a 3. D
triedy pod názvom:
ako porozumieť iným, štádia lásky
typy nevhodné pre spolužitie, príčiny kríz vo vzťahoch
priateľstvo, láska, medziľudské vzťahy

4. ročník:
12. február 2010 – DEŇ ZAĽÚBENÝCH
Aj v tomto školskom roku bol tento deň milým prekvapením pre spolužiakov a vyučujúcich.
O peknú výzdobu vestibulu, nákup sladkosti sa postarali žiačky 4.E triedy. Príjemná hudba,
ktorú pre túto príležitosť pripravil Ing. Barna nám spríjemnili príchod do školy. O histórii
tohto dňa sme sa dozvedeli z literárneho pásma, ktoré so žiakmi pripravila Mgr. Dzubáková.
Pre triednych učiteľov každého ročníka je pripravený metodický materiál, ktorý je vhodné
využiť na triednických hodinách.
Triedni učitelia môžu využívať aj multimediálne CD z VMR, ktoré sú tiež na škole
k dispozícii.

Vyhodnotenie činnosti žiackej školskej rady
v školskom roku 2009/2010
Koordinátor žiackej školskej rady: PaedDr. Monika Kunstová
Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy. Zvolili sme si členov žiackej
školskej rady, členovia si zvolili Predsedníctvo. Predsedom bol Dominik Fotta, ktorý sa
zúčastňoval viacerých školení a vzorne si plnil svoje úlohy.
Žiacka školská rada pozostávala z 11 členov:
Pavol Harčarik
2. C
Ján Segiňák
2. D
Dávid Olejár
3. A
Dominik Fotta
3. B
Miroslav Leňo
3. C
Bibiána Grobárová
3. D
Martin Doliňák
4. A
Jozefína Angelovičová
4. B
Eduard Franas
4. C
Ivana Czupperová
4. D
Ivana Glovňová
4. E
Predsedníctvo žiackej školskej rady:
predseda:
Dominik Fotta
podpredseda:
Bibiána Grobárová
tajomník:
Jozefína Angelovičová
finančný manažér:
Miroslav Leňo
zástupca pre styk s verejnosťou: Dávid Olejár
Zástupca žiakov do rady školy: Dominik Fotta (od 01. 11. 2009 →)
(Ivana Glovňová – dňa 31. 10. 2009 sa vzdala členstva v rade školy pri SPŠ )
Zasadnutia členov žiackej školskej rady sa uskutočňovali pravidelne 1 x za 2 týždne, ale aj
častejšie podľa potreby (na niektoré zasadnutia sme pozývali p. riaditeľa a spoločne riešili
návrhy a problémy žiakov).
Aktivity žiackej školskej rady v školskom roku 2009/2010:
- oboznámenie sa so ZÁKONOM 596 z 5. novembra 2003 o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
§ 25 Členstvo v orgánoch školskej samosprávy
§ 26 Žiacka školská rada
- vypracovanie osobného akčného plánu koordinátora žiackej školskej rady
- uskutočnenie volieb:
Ø členov do žiackej školskej rady
Ø Predsedníctva žiackej školskej rady
Ø zástupcu žiakov do rady školy
- vypracovanie, prerokovanie a schválenie Štatútu žiackej školskej rady pri SPŠ
- vypracovanie a schválenie plánu činnosti žiackej školskej rady na školský rok
2009/2010
- participácia medzi žiakmi, učiteľmi a vedením školy pri uskutočňovaných aktivitách

-

-

-

-

-

žiaci sa aktívne vyjadrovali k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy
v oblasti výchovy a vzdelávania
žiaci sa podieľali na tvorbe a dodržiavaní Vnútorného školského poriadku
žiaci prostredníctvom koordinátora ŽŠR predkladali riaditeľovi a vedeniu školy
návrhy a stanoviská, na ktorých sa dohodli
IMATRIKULÁCIA pre študentov 1. ročníka v športovej hale MIER ( + vyhodnotenie
najúspešnejších žiakov školy v mimoškolskej činnosti)
PLES PRIEMYSLOVÁKOV 2010 (s kultúrnym programom, súťažami a tombolou)
MIKULÁŠSKA NÁDIELKA (rozdávanie darčekov v triedach)
súťaž o najlepšiu úpravu nástenných novín v triedach na témy:
Ø Úcta k starším
Ø Deň študentstva
Ø Čaro Vianoc
Ø Zdravá výživa
Ø Valentín – Deň zaľúbených
Ø Ochrana životného prostredia
Ø Veľká noc
Ø Máj – mesiac lásky čas
Ø Hurá prázdniny
vyhodnotenie súťaže:
Ø 1. miesto
2. D trieda
Ø 2. miesto
3. C trieda
Ø 3. miesto
1. E trieda
školský volejbalový turnaj pre 1. – 3. ročník:
Ø 1. miesto
3. B trieda
Ø 2. miesto
1. B trieda
Ø 3. miesto
2. A trieda
relácie v školskom rozhlase:
Ø Vianočné pásmo
Ø Veľkonočné pásmo
Ø Deň učiteľov
stretnutie žiakov na tému: stravovanie v školskej jedálni (za účasti riaditeľa školy,
zástupkyni školy a vedúcej školskej jedálne)
zbierka cestovných lístkov na zakúpenie invalidného vozíčka pre postihnutého (táto
aktivita sa uskutočnila na podnet žiaka Vendeľa z 3. C triedy)
príprava oslavy 60. výročia založenia SPŠ
výchovno–vzdelávací program „S tebou o tebe“ určený pre dievčatá
návšteva divadelného predstavenia „TAKÝ JE ŽIVOT“ (Občianske združenie Pomôžme postihnutým deťom)
sociálne štipendia na štúdium v zahraničí
prázdninové jazykové pobyty
prezentácia činnosti žiackej školskej rady v školskom časopise, školskom rozhlase,
internetovej stránke SPŠ, nástenných novinách, regionálnych novinách
(Bardejovských novostiach), Učiteľských novinách a regionálnej televízii
(Bardejovskej televízii)
pre uskutočňovanie akcií získanie finančných prostriedkov z rodičovského príspevku
SPŠ
spolupodieľanie sa na založení a fungovaní Bardejovského mládežníckeho
parlamentu, ktorý by zastrešoval žiacke školské rady na stredných školách a snaha
získať prepojenie na Mestský úrad v Bardejove a presadzovať návrhy študentov

-

účasť na slávnostnom oceňovaní najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja pri príležitosti
ukončenia školského roka 2009/2010 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove

Absolvované školenia pre koordinátorov a členov žiackej školskej rady:
ü nadstavbové školenie pre koordinátorov žiackych školských rád
stredných škôl z Prešovského kraja (Ministerstvo školstva SR
a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s Radou
mládeže Prešovského kraja a Odborom školstva Úradu Prešovského
samosprávneho kraja)
ü absolvovala: PaedDr. Monika Kunstová
ü VI. ročník konferencie Stredoškolský parlament na pomoc regiónu
„Včera, dnes a zajtra ... ?“ 20 rokov po „nežnej“ ... 1989 – 2009 pre
členov a koordinátorov ŽŠR SŠ z Prešovského samosprávneho kraja
v Prešove (Rada mládeže Prešovského kraja, Centrum pedagogicko –
psychologického poradenstva a prevencia v Prešove v spolupráci
s Odborom školstva Úradu PSK a Metodicko – pedegogickým centrom,
regionálnym pracoviskom Prešov)
ü absolvovali: PaedDr. Monika Kunstová, Dominik Fotta
ü stretnutie mládežníckych lídrov z 5 krajín vo Weimare v Nemecku
(Nemecka, Francúzska, Poľska, Ukrajiny a Slovenska); Program:
„Spriatelené regióny v srdci Európy“
Téma: „Ja a môj región v Európe“ – demokracia, rola regiónov
a participácia mládeže v Európe
ü absolvoval: Dominik Fotta
ü vzdelávací seminár QUO VADIS (KAM KRÁČAŠ) MLÁDEŽNÍCKY
PARLAMENT, OBECNÁ RADA MLÁDEŽE ??? (určený mladým
aktívnym ľuďom, členom resp. potenciálnym členom mládežníckych
parlamentov a obecných rád mládeže) Zemplínske Hámre
ü absolvovali: Dominik Fotta, Jozef Marcin
ü vzdelávací seminár QUO VADIS Bardejovský mládežnícky parlament
BarMP??? Regetovka
ü absolvoval: Dominik Fotta
ü školenie pre multiplikátorov KOMPAS(u) a ŽIVÝCH KNIŽNÍC
v rámci projektu „ Kedy budú ľudia ľuďmi ...“ Sigord pri Prešove
(Ministerstvo školstva SR v rámci programu finančnej podpory aktivít
detí a mládeže na roky 2008 – 2013: program ADAM 2): Rada mládeže
Prešovského kraja a Rada mládeže Košického kraja
ü absolvovali: Dominik Fotta, Pavol Harčarik, Ján Segiňák
- zhodnotenie činnosti žiackej školskej rady v školskom roku 2009/2010
- v budúcom školskom roku v spolupráci s Radou mládeže Prešovského kraja
plánujeme uskutočniť školenie pre členov žiackej školskej rady SPŠ.

ŠKOLSKÝ INTERNÁT
pri Strednej priemyselnej škole, Sv. Jakuba 28,
085 01 B A R D E J O V

O B S A H

a) Základné identifikačné údaje o Školskom internáte
b) Počet ubytovaných žiakov
c) Klasifikácia žiakov
d) Údaje o počte zamestnancov
e) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
f) Údaje o aktivitách a prezentácii ŠI na verejnosti
g) Údaje o projektoch, do ktorých je ŠI zapojený
h) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach ŠI
i) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej
činnosti
j) Ciele, ktoré si ŠI určil v koncepčnom zámere rozvoja – vyhodnotenie
plnenia
k) Oblasti, v ktorých ŠI dosahuje dobré výsledky
l) Rezervy a plány pre ďalšie obdobie

a) Základné identifikačné údaje o ŠI:
1. Názov zariadenia:
ŠI pri Strednej priemyselnej škole v Bardejove
2. Adresa:
Sv. Jakuba 28, 085 01 Bardejov
3. Telefón, fax:
054 472 25 58, 054 472 24 50 – FAX
4. Internetová adresa:
www.spsbj.edu.sk
5. Zriaďovateľ:
Prešovský samosprávny kraj, Nám. Mieru 2, 080 01 Prešov
6. Vedúci zamestnanci:
Mgr. Vladimír Jacenko, riaditeľ SPŠ a ŠI Bardejov
Ing. Ivan Nicák, vedúci vychovávateľ ŠI pri SPŠ
7. Údaje o Rade školy:
Rada školy je zriadená na SPŠ, za ŠI je členkou rady jedna pracovníčka
Študentská rada pri ŠI pracovala v školskom roku 2009/10
v zložení:
Predseda:
Členovia :

Vladimíra Comľová
Katarína Gajecká
David Simoník
Anna Šmídová
Lucia Tyrpáková
David Maňuch
Martina Bartschová
Michaela Rybovičová
Petr Basár
Štefan Konkoľ
Adriana Knapíková
Tomáš Drozda

b/ Počet ubytovaných študentov
Na začiatku školského roka 2009/10 k 17. 9. 2009 bolo evidovaných/čakalo sa na rôzne
presuny z iných škôl/v ŠI 99 študentov, v priebehu školského roka sa tento stav postupne
menil v dôsledku toho, že niektorí študenti boli pre porušovanie Vnútorného poriadku ŠI
vylúčení, resp. prerušili či ukončili pobyt z rodinných alebo iných dôvodov.

Štruktúra ubytovaných študentov podľa škôl

k 17. 09. 2009
Tab.č. 1
Počet žiakov
Spolu

ŠKOLA

chlapci

dievčatá

SPŠ
Obchodná akadémia
H A J. Andraščíka

15
1

3
11

18
12

6

17

23

Gymnázium
Spoj. Škola Štefánikova

1
4

1
9

2
13

Spoj. Škola J. Henischa- DŠ
Spoj. Škola J. Henischa NŠ
Súkr. SŠHviezdosl. NŠ
Súkr. SŠ Hviezdosl. DŠ

12
1
0
1

0
0
3
14

12
1
3
15

41

58

99

SPOLU

c/ Klasifikácia študentov
Príloha – tab.č. 2 - prvý polrok 2009/2010
tab. č. 3 - druhý polrok 2009/2010
V týchto tabuľkách je uvádzaný počet klasifikovaných študentov za prvý resp. 2. polrok
k uvedenému dátumu.

SPŠ
Obchodná akadémia
HA Jána Andraščíka
SSOŠ Hviezdosl. DŠ
SSOŠ Hviezdosl. NŠ
SŠ Štefánikova
SŠ J. Henischa DŠ
SŠ J. Henischa NŠ
SPOLU:

16
14
23
12
4
12
12
2
95

10
6
11
10
2
6
7

3
2
6
2
2
4
3
2
52 24

2
2

1
6
4

2

Neklasif.

Neklasif.

Prosp. s vyzn.

Nepros.

Prosp. VD

Prosp.

ŠKOLA

Počet

I. polrok 2009/2010
Neprospeli
z 1 a viac
predmetov

1 2
2
1 1

2
2

6

13

3 3

viac

Stupeň
správania Priemer
známok

1
16
14
22
11
4
12
12
2
93

2

3

1
1

1

1

2,3
1,82
1,99
2,22
1,85
2,32
2,26
1,73
2,11

SPŠ
Obchod.akadémia
HA J. Andraščíka
SSOŠ Hviezd. DŠ
SSOŠ Hviezd. NŠ
SŠ Štefánikova
SŠ J. Henischa DŠ
SŠ J. Henischa NŠ
Gymnázium J.Stoc
SPOLU:

17 11 3
13 3 4
16 10 3
12 6 3
1 1 0
8 7 1
12 9 3
1 0 1
1 0 0
81 47 18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
6
3
1
0
0
0
0
1
14

0
0
0
2
0
0
0
0
0
2

Neklasif.

Neklasif.

Prosp. s vyzn.

Nepros.

Prosp. VD

Prosp.

ŠKOLA

Počet

II. polrok 2009/2010

0

Neprospeli z
1 a viac
predmetov

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

viac
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stupeň
správania Priemer
známok

1
17
13
15
9
1
8
12
1
1
77

2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
3
0
0
0
0
0
3

2,22
1,64
2,11
2
2,4
2,45
2,21
1,8
1,18
2,12

d/ Údaje o počte zamestnancov ŠI
Vedúci vychovávateľ ŠI:
Pedagogickí pracovníci:

THP pracovníci:
Prevádzkoví pracovníci:

Školská jedáleň ŠI pri SPŠ:

Ing. Ivan Nicák
Ing. Dana Mokrišová
Bc. Ľuboslava Šothová
Mgr. Beáta Ilkovičová
p. Ivan Prokipčák
p. Mária Novotná
p. Ján Danečko
p. Mária Vantová
p. Mária Mišeková
p. Mária Riznárová

– vychovávateľka
– vychovávateľka
– vychovávateľka
– hospodár
– účtovníčka pre ŠI a SPŠ
– údržbár
– vrátnička
– upratovačka
– upratovačka

p. Magdaléna Hovancová – vedúca ŠJ
p. Mária Danečková
– kuchárka
p. Milka Ducká
– kuchárka
p. Helena Ondisová
– kuchárka
p. Valéria Jászayová
– pomoc. kuchárka
p. Dana Kutná
– pomoc. kuchárka
p. Mária Cienka
– prevádz. pracovníčka
p. Gibeľová Anna – prevádzková pracovníčka

e/ Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
Všetky vychovávateľky spĺňajú predpísané kvalifikačné odborné predpoklady pre
prácu, ktorú vykonávajú.

f/ Údaje o aktivitách a prezentácii ŠI na verejnosti
V zmysle plánu hlavných úloh ŠI pre školský rok 2009/2010, ktorý bol spracovaný na
základe ďalších plánov práce jednotlivých výchovných skupín, sa konali každý prvý
týždeň v príslušnom mesiaci zasadnutia výchovných skupín, na ktorých
vychovávateľky riešili vzniknuté problémy, študenti sa vyjadrovali k životu v ŠI,
podávali návrhy, pripomienky ku konkrétnym otázkam života v ŠI, žiadali realizáciu
oprávnených požiadaviek. Jednotlivé výchovné skupiny sa v priebehu roka podieľali
na týchto aktivitách:
-

-

-

na začiatku školského roka všetky vychovávateľky realizovali pohovory
s novoprijatými žiakmi a ich rodičmi – informácie o podmienkach
ubytovania v , oboznámenie s vnútorným poriadkom, poučenie
s bezpečnostnými predpismi, poučenie o dodržiavaní čistoty a o šetrení
energiami a inventárom
pravidelne zasadala stravovacia komisia, ktorá sa zaoberala riešením
problémov v oblasti stravovania,
každý mesiac pravidelne boli obnovované nástenné noviny, ktoré sa
zaoberali aktuálnymi výročiami, jubileami a pod.,
žiaci boli oboznámení s podmienkami súťaže „najčistejšia izba“, ktorá bola
vyhodnotená za I. polrok a II. polrok
Počas celého školského roka boli realizované besedy a ankety na rôzne
aktuálne otázky – Deň obetí Dukly, Drogová závislosť, Deň vzniku SR,
Zásady správnej výživy, Jar – najkrajšie obdobie roka, Šikanovanie,
Návykové látky, Posedenie pri Vianočnom stromčeku
Podľa potrieb žiakov pracovala knižnica ŠI, ktorá slúži ako žiakom tak aj
ostatným zamestnancom ŠI,
Pravidelne podľa potreby sa žiaci venovali skrášľovaniu okolia ŠI,
Pravidelne bola prevádzaná športová činnosť žiakov, ktorí navštevovali
telocvičňu ŠI, kde hrali futbal a volejbal a taktiež klubovňu ŠI – stolný tenis
Podľa plánu práce taktiež zasadala žiacka samospráva, ktorá bola nápomocná
pri príprave podujatí, konaných v ŠI
V decembri sa konala v jedálni ŠI Mikulášska diskotéka pri reprodukovanej
hudbe, žiaci obdržali balíčky
Vo februári sa konala Valentínska diskotéka, taktiež pri reprodukovanej
hudbe
Uskutočnili sa dva výlety do prírody, spojené s opekaním a loptovými hrami
Ubytovaní študenti počas celého školského roka navštevovali rôzne krúžky
mimo ŠI ako tanečný, kozmetický, športový – futbal, posilňovňa, Capoeira
a pod.

Organizačné zabezpečenie uvedených akcií ako aj ich vyhodnotenie je archivované
k nahliadnutiu u ved.vych. Ing. Nicáka.

Prezentácia ubytovaných žiakov na verejnosti:
Žiaci ZSŠ ubytovaní v ŠI
sa počas celého školského roka aktívne
zúčastňovali na spoločenských akciách v rámci školy, ale aj mesta Bardejov.
Spolupracovali ako obslužný personál počas významných podujatí, ktoré sa počas
roka konali.
Takéto akcie sa pripravovali aj počas návštev z družobných miest, poslancov
samosprávneho kraja, počas kultúrnych podujatí, osláv a jubileí.
Venovali sa tiež príprave tematických výstav s prezentáciou svojich výrobkov
– Novoročná tabuľa, Veľkonočná tabuľa, Vegetariánska tabuľa, Vinobranie a pod.
Študenti, ubytovaní v ŠI sa úspešne zúčastnili na príprave a realizácii Dňa
otvorených dverí na ZSŠ, žiačka Vasilíková predvádzala barmanskú šou .

g/ Údaje o projektoch, do ktorých je ŠI zapojený
ŠI pri SPŠ v Bardejove sa nezapojil v tomto šk. roku do žiadneho projektu.

h/ Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach ŠI
Kapacita ubytovacích priestorov:
Spoločenské miestnosti a klubovne:

Kapacita jedálne:
Telocvičňa a posilňovňa:
Internetová klubovňa:
Počet zapísaných stravníkov:

172 lôžok
3 veľké študovne
2 malé študovne
2 klubovne
120 miest
je súčasťou SPŠ
1 miestnosť
448 osôb

i/ Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej
činnosti
Tieto údaje tvoria súčasť „Správy“ SPŠ Bardejov.

j/ Vyhodnotenie jednotlivých výchovno-vzdelávacích cieľov v rámci
koncepčného rozvoja ŠI
V škol. roku 2009-2010 sme po prvýkrát od účinnosti zákona č.245/2008 o výchove
a vzdelávaní/školský zákon/postupovali a výchovno-vzdelávaciu činnosť realizovali v zmysle
VPŠI/výchovného programu školského internátu/, ktorý bol prejednaný a schválený Školskou
radou pri SPŠ a ŠI v Bardejove dňa 25.júna 2009.

Prioritou v uplynulom školskom roku bolo uplatňovanie tvorivo-humanistického
modelu výchovy (THM), ktorého prínos spočíva predovšetkým pre študentov z hľadiska jeho
pozitívneho osobnostného rozvoja, účelného využívania voľného času a zlepšenia výchovnovzdelávacích výsledkov.
Výchovno-vzdelávacia práca v ŠI, práca s ubytovanými žiakmi v školskom roku
2009/2010 bola zameraná na všestrannú pomoc pri príprave žiakov na vyučovanie, na
rozvíjanie ich nadania, špecifických schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre rozvoj
záujmovej činnosti a na aktívne využívanie voľného času mladých ľudí.
Zameriavala sa na formovanie aktívneho postoja žiakov k sebavýchove a voľbe
povolania. Hlavným zámerom práce v uplynulom školskom roku bolo vytvoriť pre
ubytovaných žiakov optimálne podmienky na prípravu na vyučovanie, vhodnú relaxáciu
a racionálne využívanie voľného času, ako aj umožniť úplnú adaptáciu žiakov 1. ročníka na
podmienky ŠI.
Vo výchovno-vzdelávacej práci bolo preferované využívanie aktivizujúcich metód,
založených na činnostiach študentov s vyšším podielom samostatnej práce toho ktorého
študenta.
Aj v práve ukončenom školskom roku sme plne využívali systém pružnej prípravy na
vyučovanie (bez tzv. povinného štúdia), to znamená, že študenti sa učili vtedy, keď im to
vyhovovalo.
Výchovní pracovníci pravidelne spolupracovali s vyučujúcimi, formou rozhovorov
a v problémových prípadoch povzbudzovali a viedli študentov ku kvalitnejším výsledkom.
Cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2009-2010 bolo:
♦ Pripraviť žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia,
mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia, priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými,
národnostnými a náboženskými skupinami.
♦ Dodržiavať zásadu, aby žiaci v ŠI boli vychovávaní v duchu mieru, dôstojnosti,
znášanlivosti, slobody, rovnosti a solidarity.
♦ Posilňovať úctu k ľudským právam a základným hodnotám a tiež k zásadám, zakotveným
v Charte Spojených národov.
♦ Posilňovať úctu dieťaťa k rodičom, k svojej vlastnej kultúre, jazyku a ku kultúre
a k hodnotám krajiny trvalého pobytu, ako aj krajiny jeho pôvodu a k iným civilizáciám.
♦ Posilňovať úctu k životnému prostrediu.
V ŠI bolo vytvárané také prostredie, aby žiaci vyrastali v atmosfére šťastia, lásky
a porozumenia (Dohovor o právach dieťaťa).
Výchovno-vzdelávacia práca v ŠI bola realizovaná na základe celoročného programu
výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorý bol primeraný
potrebám, veku, stupňu vyspelosti
žiakov. Táto práca sa zameriavala najmä na všestrannú pomoc pri príprave žiakov na
vyučovanie, formovanie ich vzťahu k sebe, vzdelávaniu, sebavýchove a voľbe povolania, na
rozvíjanie ich nadania, špecifických schopností a tvorivosti a na vytváranie podmienok na ich
záujmovú činnosť, aktívne využitie voľného času a oddych. Organizovala sa na základe
dobrovoľnosti žiakov.
Výchovno-vzdelávacia práca sa realizovala v súlade s Vyhláškou MšaV SR. Č.
196/94 Z.z., Dohovorom o právach dieťaťa zo 6. februára 1991 § 104/91 Z.z., vyhláškou MŠ
SR č. 107/1996 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MšaV SR č. 121/94 Z.z., podľa
príslušných § ZP týkajúcich sa bezpečnosti pri práci žiakov a zamestnancov, podľa pokynov

nadriadených orgánov, školskými poriadkami škôl, z ktorých žiaci sú v DŠI ubytovaní,
organizačnými pokynmi MŠ SR.
Práca v školskom roku 2009-2010 bola zameraná na splnenie dvojakého poslania ŠI:
1. Zabezpečovať funkciu rodiny v oblasti starostlivosti (ubytovanie, stravovanie,
hygiena, zdravie), prípravy na vyučovanie.
2. Zabezpečovať zdravotne a hygienicky správne a pedagogicky účelné využitie
voľného času ubytovaných študentov v ŠI.
Toho vzájomné spojenie tvorilo hlavné špecifikum ŠI v systéme organizačných
článkov výchovy mimo vyučovania.

k/ Oblasti, v ktorých sa dosiahli dobré výsledky
ROZUMOVÁ VÝCHOVA
V oblasti rozumovej výchovy boli už tradične vytýčené tieto základné ciele:
-

100 % - ná úspešnosť všetkých žiakov bez rozdielu škôl a študijných odborov,
zvyšovanie kvality štúdia (počet PVD a vyznamenaných žiakov a ich pomer k celkovému
počtu ubytovaných žiakov).
Študenti v ŠI majú vytvorené priaznivé podmienky pre prípravu na vyučovanie, ale
nie všetci tieto využívajú, čo sa v konečnom dôsledku odzrkadlí na ich známkach. Menšie
problémy s prípravou na vyučovanie majú dievčatá, kde priestory študovní zabrala SPŠ pre
potreby vyučovania odborných predmetov. Žiačky k príprave na vyučovanie využívajú
klubovne a ubytovacie priestory – izby. Aj napriek tomu však klasifikačné výsledky
u dievčat sú lepšie, ako u chlapcov.

ESTETICKÁ A ETICKÁ VÝCHOVA
V tejto oblasti bol kladený dôraz predovšetkým na problematiku interpersonálnych
vzťahov, na priateľské spolunažívanie v ŠI, vzťahy medzi žiakmi a vychovávateľmi.
Študenti boli vedení a usmerňovaní k estetizácii izieb a spoločných zariadení, vedení
k ochrane spoločného majetku a taktiež k zveľaďovaniu okolia ŠI. Aj napriek snahe,
uspokojivé výsledky sa dosiahli hlavne u dievčat, ktoré si svoje izby prispôsobili tým, že si
ich svojpomocne vyzdobili, čím si zútulnili prostredie.

CITOVÁ VÝCHOVA
V oblasti citovej výchovy sa pozornosť sústreďovala hlavne na medziľudské vzťahy,
vzťahy medzi žiakmi samotnými, ale aj na vzťah – vychovávateľ – žiak, na prevenciu
látkovej a nelátkovej závislosti, prevenciu šikanovania a upevňovania interpersonálnych
vzťahov. So žiakmi boli spracované testy a ankety, ktoré poukázali na stav v tejto oblasti
a výsledky z týchto ankiet sú dobrým vodítkom pre úlohy pre ďalšie obdobie.

PRACOVNÁ VÝCHOVA
V priebehu školského roka boli ubytovaní študenti usmerňovaní, podnecovaní
a motivovaní k patričnému udržiavaniu a zveľaďovaniu svojich osobných vecí,
k dodržiavaniu hygienických návykov.
V oblasti pracovnej výchovy aj vďaka pravidelným kontrolám zo strany
vychovávateľov bola čistota a poriadok na izbách udržiavané v celkovej spokojnosti.
Študenti sa pravidelne zapájali taktiež do upratovania okolia ŠI.

TELESNÁ VÝCHOVA
V oblasti telesnej výchovy bola sústavná pozornosť venovaná vytváraniu podmienok na
vhodnú a účelnú relaxáciu žiakov výchovných skupín. Žiaci majú k dispozícii v blízkosti ŠI
priestory telocvične a veľkého futbalového ihriska za účelom športovej činnosti. Ubytovaní
žiaci prejavujú aj individuálny záujem o športovú činnosť vo svojom osobnom voľne – Fitnes,
Aerobic a podobne.

SPOLUPRÁCA SO ŠKOLOU A RODINOU
V tejto oblasti nastalo značné zlepšenie. Zvýšila sa frekvencia kontaktov s vyučujúcimi
(viď zápisy v Denníku). Spolupráca s rodičmi ubytovaných žiakov je na celkom dobrej úrovni
– v čase konania rodičovských združení sporadicky navštevujú ŠI a informujú sa
u vychovávateľov o správaní a študijných výsledkoch svojich detí.
Sú rodičia, ktorí sa o správaní a vyučovacích výsledkoch svojich detí informujú pravidelne,
ale sú takí, ktorí ani nevedia, ako a kde ich dieťa býva, ako sa učí, správa.
Tu je problém v komunikácii, ktorý sa snažíme kontaktovaním rodičov odstrániť, a tak
prispieť k zlepšeniu vzájomných vzťahov.
Rodičia sú taktiež informovaní o rôznych priestupkoch, ktorých sa ich dieťa
v priebehu šk. roka dopustí a tiež sú oboznámení s opatreniami, ktoré z uvedeného vyplývajú.

KNIŽNICA
Knižnica
bola v školskom roku 2009-2010 sprístupnená študentom podľa
knižničných hodín, ale taktiež podľa záujmu a potreby žiakov. Najviac boli požičiavané
knihy poézie, z dôvodu Hviezdoslavovho Kubína, na ktorý sa žiaci pripravovali, často boli
vypožičiavané knihy slovenských autorov , záujem bol taktiež o Dejiny umenia a pod.

l/ Rezervy a ciele v jednotlivých oblastiach výchovy a vzdelávania
Ak chceme pripraviť mládež pre vstup do tretieho tisícročia, potom sa musíme určite
zamerať na rozvoj osobnosti v nových dimenziách a v oblasti výchovno-vzdelávacej práce
zamerať najmä na tieto základné ciele:
1. Pripraviť žiakov ochotných a schopných prebrať zodpovednosť za seba, za svoje konanie
a rozhodovanie.
2. Myslieť pozitívne a naučiť sa žiť aj so stresom, ale bez sústavného strachu.
3. Žiť zdravo a starať sa o svoje zdravie – dodržiavať základné hygienické, stravovacie
návyky, ale aj relax a prirodzenú túžbu po úspechu
4. Byť slušný, tolerantný a múdry, žiť podľa určitých morálnych zásad.
5. Dokázať komunikovať tak, aby v medziľudských vzťahoch bolo čo možno najmenej
problémov.
6. Vytvárať nový vzťah k súkromnému vlastníctvu, ale aj k veciam spoločným.
7. Poznať sám seba a byť tolerantný k iným.

Záver:
Vypracoval: Mgr. Vladimír Jacenko
V Bardejove dňa 30.06.2010
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa 24.06.2010

.............................................
pečiatka a podpis

Vyjadrenie rady školy:
Správa bola prerokovaná v rade školy dňa ..................................
Rada školy odporúča zriaďovateľovi – VÚC v Prešove – schváliť Správu o výsledkoch
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2009/2010.

..............................................
Ing. Mgr. Helena Labancová
predsedníčka rady školy

