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S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
Strednej odbornej školy technickej, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

za školský rok 2016/2017 

a) Základné identifikačné údaje o škole(§ 2 ods.1 písmeno a) 
1. Názov školy:              Stredná odborná škola technická,  Kozmálovská cesta 9 

2. Adresa školy:            Kozmálovská cesta 9, 935  28 Tlmače 

3. Telefónne a faxové číslo:  036/634 2335, 036/ 634 1983 

4. 
Internetová a  e-mailová 

adresa:   
www.sostlmace.sk,  skola@sostlmace.sk 

5. Zriaďovateľ:                Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2/A, 949 01  

 
 

7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy 

PEDAGOGICKÁ RADA ŠKOLY poradný orgán riaditeľky školy. Členmi PR sú všetci pedagogickí 
pracovníci školy. Vyjadruje sa ku všetkým úlohám školy, vyhodnocuje činnosť práce školy 
spravidla za klasifikačné obdobie, odsúhlasuje výsledky v prospechu, správaní a dochádzke 
žiakov  a odporúča výchovné opatrenia ukladané žiakom školy a vyjadruje sa k rozhodnutiam 
riaditeľky školy. PR zasadá pred otvorením školského roku, na štvrťročných klasifikačných 
poradách a pri vyhodnotení školského roku v termínoch určených riaditeľkou školy, prípadne 
podľa potreby aj mimo týchto termínov. Pedagogickú radu vedie riaditeľka školy alebo ňou 
poverený zástupca. Riadi sa vnútorným predpisom schváleným pedagogickými pracovníkmi 
školy. 

GREMIÁLNA RADA, ktorej členmi sú riaditeľka školy, zástupcovia riaditeľky školy, vedúca 
školskej jedálne, vedúca ekonomického úseku a vedúci technického úseku. GR podľa potreby 
môže byť zvolaná i mimo pravidelných termínov. 
RADA ŠKOLY je iniciatívny a poradný samosprávny orgán vyjadrujúci a presadzujúci miestne 
záujmy, záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzuje činnosť školy, 
plní funkciu verejnej kontroly práce riadiacich pracovníkov školy a ostatných pracovníkov, ktorí 

6. Vedúci zamestnanci školy 

Meno a priezvisko Funkcia 

Ing. Mrázová Jana riaditeľka školy 

Mgr. Mária Medzihradská zástupkyňa riaditeľky školy pre všeobecnovzdelávacie predmety 

Ing. Jana Hollá 
zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné predmety a odborný 

výcvik 

Marta Kovácsová vedúca školskej jedálne 

Ing. Mária Tužinská vedúca ekonomického úseku 

http://www.sostlmace.sk/
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sa podieľajú na vytváraní podmienok pre výchovu a vzdelávanie v škole. Rada školy sa riadi 
pravidlami, ktoré má ustanovené v štatúte. 
Hlavné úlohy rady školy: 

 uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa, 

 navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa, 

 predkladá návrh na odvolanie riaditeľa, alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa, 

 vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy. 
Rada školy pri Strednej odbornej škole, Kozmálovská cesta 9, Tlmače  bola ustanovená 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Členovia rady školy 

Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 

Ing. Bronislava Tomljenovičová predseda pedagogických pracovníkov 

Bc. Ján Salaj podpredseda pedagogických pracovníkov 

Anna Majlingová tajomník nepedagogických pracovníkov 

Renáta Bokrošová členka rodičov 

Andrea Kotorová členka rodičov 

Ivana Hercová členka rodičov 

Dominik Zajko člen žiakov 

Ing. Michal Mráz člen zriaďovateľa  

Bc. Marián Chmelovics člen zriaďovateľa  

Bc. Miloš Zaujec člen zriaďovateľa 

Mgr. Otília Švecová člen zriaďovateľa  

 
Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2016/2017 
Rada školy zasadla podľa plánu práce a na zasadnutiach prerokovala: 

 Informácia o školských vzdelávacích programoch a výchovných programoch 

 Schválenie vyhodnocovacej správy za uplynulý školský rok 

 Správu o výsledkoch hospodárenia školy 

 Informáciu o činnosti žiackej školskej rady 

 Plnenie koncepčného zámeru rozvoja školy 

 Výberové konanie a voľba riaditeľa školy 

 Informácie o akciách organizovaných školou 

 Zriadenie Internátu pri SOŠ technickej v Tlmačoch 

 Návrh plánu výkonov na rok 2017/2018 

 Schvaľovanie ŠkVP pre nové odbory v duálnom vzdelávaní 
 

7a) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach  
 
METODICKÉ ZDRUŽENIA organizujú prácu v MZ, dávajú návrhy a pripomienky k zmene dotácií 
hodín, k zmene obsahu učebných osnov, vyjadrujú sa k prijímaniu nových pracovníkov pre 
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príslušné MZ a plnia ďalšie úlohy vyplývajúce z vlastného ročného plánu. Zasadnutia MZ sú 
spravidla 4x ročne prípadne podľa potreby i viackrát. 

 Metodické združenie triednych učiteľov 

 Predmetová komisia všeobecno-vzdelávacích predmetov 

 Predmetová komisia odborných strojárskych, elektrotechnických a ekonomických 
predmetov a odborného výcviku 

 Žiacka školská rada 

 Výchovná komisia 

b) Údaje o počtoch žiakov školy za školský rok 2016/17  (§ 2 odsek 1 písm.b) 

Forma štúdia 

Stav k 15. 09. 2015 Stav k 31. 08. 2016 
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Denné 
štúdium 

1. ročník 3 62 5 3 63 3 

2. ročník 3 67 10 3 66 10 

3. ročník 3 63 2 3 71 2 

4. ročník 2 54 2 0 0 0 

Nadstavba 
1. ročník 0 0 0 0 0 0 

2. ročník 1 13 1 0 0 0 

Ostatní žiaci 1 17 0 1 13 0 

Spolu: 13 276 19 10 213 15 

 
Prehľad o zmene počtu žiakov denného štúdia v období od 15. 9. 2016 do 31. 8. 2017 

Dôvod počet žiakov 

Prerušili štúdium 7 

Zanechali štúdium 19 

Vylúčení zo štúdia 0 

Nepostúpili do vyššieho ročníka 12 

Z  toho nebolo povolené opakovanie 0 

Pristúpili z inej školy 7 

Prestúpili na inú školu 2 

Zmena odboru 3 
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Prehľad o počtoch žiakov v jednotlivých odboroch a ročníkoch k 15.9.2016 

 
študijný/ učebný odbor 
 

Počty žiakov  
denné štúdium PŠ* spolu DV* 

1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

2464 H strojný mechanik 10 11 22 0 0 43 0 

2433 H obrábač kovov 8 12 0 0 0 20 0 

2413 K mechanik strojov a zariadení 8 10 11 22 0 51 0 

2426 K programátor obrábacích a  
zváracích strojov a zariadení 

25 21 23 16 9 94 10 

2697 K mechanik elektrotechnik 11 6 0 6 8 31 9 

6405 K pracovník marketingu 0 7 7 10 0 24 0 

2414 L 01strojárstvo 0 13 0 0 0 13 0 

počet žiakov 62 80 63 54 17 276 19 

 
*PŠ – pomaturitné štúdium, *DV – duálne vzdelávanie 

c) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje 
o počtoch a úspešnosti uchádzača na prijatie (§ 2 ods. 1 písmeno d) 

 

názov  
študijného /učebného odboru 

Druh, 
typ 

štúdia 

Dĺžka 
štúdia 

Počet žiakov 

prihlásení úspešní zapísaní 
z toho 

DV 

mechanik strojov a zariadení DŠ 4 12 12 0 0 

programátor obrábacích  
a zváracích strojov a zariadení 

DŠ 4 34 34 23 11 

mechanik elektrotechnik DŠ 4 14 14 12 9 

strojný mechanik DŠ 3 3 3 0 0 

obrábač kovov DŠ 3 11 11 7 7 

strojárstvo NDŠ 2 17 17 17 0 

spolu 91 91 60 27 

Poznámka: Druh a typ štúdia – DŠ – denné štúdium, NDŠ – nadstavbové denné štúdium, PŠ – pomaturitné 
štúdium 

 
Nenaplnené študijné/ učebné odbory: 

Kód Názov študijného a učebného odboru 

2411 K mechanik nastavovač 

2464 H strojný mechanik 

Študijný odbor sme nenaplnili z dôvodu nezáujmu žiakov. 
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d) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 
stupňa vzdelania (§ 2 ods. 1 písm. e) 

 
Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov za celú školu 
 

 
Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa odborov: 
 
2413 K mechanik strojov a zariadení  

Ročník 
počet 
žiakov 

PV PVD P N Neklas. Ø 

prvý 9 0 1 8 0 0 2,45 

druhý 10 0 3 6 0 1 2,31 

tretí 19 1 0 8 0 10 2,48 

štvrtý 18 0 3 15 0 0 2,40 

 
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 

Ročník 
počet 
žiakov 

PV PVD P N Neklas. Ø 

prvý 15 0 3 11 0 1 2,34 

prvý duál 10 2 4 4 0 0 1,90 

druhý 21 4 10 7 0 0 1,89 

tretí 23 3 8 11 0 1 1,98 

štvrtý 15 2 3 10 0 0 2,09 

 
 

Ukazovateľ 
1. polrok 2. polrok 

počet percentá počet percentá 

Celkový počet žiakov 271 100,00 261 100,00 

Prospech 

prospeli s vyznamenaním 11 4,06 17 6,52 

prospeli veľmi dobre 39 14,40 50 19,16 

prospeli 143 52,77 154 59,01 

neprospeli 48 17,70 24 9,00 

neklasifikovaní 30 11,07 16 6,13 

celkový prospech za školu 2,50 2,41 

Správanie 

veľmi dobré 234 86,35 231 88,51 

uspokojivé 21 7,75 13 4,98 

menej uspokojivé 8 2,96 11 4,22 

neuspokojivé 8 2,96 6 2,30 

Vymeškané 
hodiny 

celkový počet vymeškaných 
hodín 

19 297 Ø 71,20 18 050 Ø 69,16 

počet ospravedlnených hodín 16 252 Ø 59,97 16 117 Ø 61,75 

počet neospravedlnených 
hodín 

3 135 Ø 11,57 2 233 Ø 8,55 
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2697 K mechanik elektrotechnik 

Ročník 
počet 
žiakov 

PV PVD P N Neklas. Ø 

prvý duál 11 1 3 7 0 0 2,30 

druhý 6 0 0 6 0 0 2,42 

štvrtý 6 0 2 4 0 0 2,45 

 
6405 K pracovník marketingu 

Ročník 
počet 
žiakov 

PV PVD P N Neklas. Ø 

druhý 7 0 4 2 0 1 2,07 

tretí 8 2 0 3 0 3 2,16 

štvrtý 8 1 1 5 1 0 2,61 

 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov učebné odbory: 
 
2433 H obrábač kovov 

Ročník 
počet 
žiakov 

PV PVD P N Neklas. Ø 

prvý 5 0 0 5 0 0 3,05 

druhý 12 0 1 9 2 0 3,16 

 
2464 H strojný mechanik 

Ročník 
počet 
žiakov 

PV PVD P N Neklas. Ø 

prvý 11 1 0 6 2 2 3,23 

druhý 10 0 1 7 0 2 2,60 

tretí 20 0 2 14 4 0 3,28 

 
 
 
 

e) Údaje o ukončení štúdia študijné odbory 
 
Údaje o počte žiakov, ktorí pristúpili k maturitnej skúške 

Trieda IV.D IV.E II.F II.G Spolu 

Počet žiakov, ktorí konali EČ a PFIČ MS zo SJL 21 25 6 0 52 
Počet žiakov, ktorí konali EČ a PFIČ MS z CJ 21 25 6 0 52 
Počet žiakov, ktorí konali praktickú časť OZMS 21 25 6 2 54 
Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ MS 21 25 6 2 54 
Počet žiakov so zdravotným znevýhodnením 1 0 1 0 2 
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Externá časť maturitnej skúšky 

 
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky 

 
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky 

 
Porovnanie úspešnosti z predchádzajúceho školského roku  

 
Výsledky externej časti maturitnej skúšky a porovnanie školy v rámci Slovenskej republiky 

P.č. Predmet Úroveň Ø úspešnosť Ø SR rozdiel 

1. Slovenský jazyk a literatúra -- 48,90 % 57,60 % -8,67 

2. Anglický jazyk B1 68,20 % 57,00 % 11,20 

3. Nemecký jazyk B1 30,80  % 42,70 % -- 

4. Ruský jazyk B1 67,5 % 49,70 % -- 

 
 
 

Predmet Úroveň Počet žiakov Ø úspešnosť školy 

Slovenský jazyk a literatúra -- 52 49,08% 

Anglický jazyk B1 36 68,52% 

Nemecký jazyk B1 2 30,85% 

Ruský jazyk B1 12 67,49% 

Predmet Úroveň Počet žiakov Ø úspešnosť školy 

Slovenský jazyk a literatúra   -- 52 60,48% 

Anglický jazyk B1 6 53,05% 

Nemecký jazyk B1 2 40,00% 

Ruský jazyk B1 12 59,16% 

Predmet Úroveň Počet žiakov Ø 

Slovenský jazyk a literatúra   -- 46 2,13 

Anglický jazyk B1 36 2,77 

Nemecký jazyk B1 2 3,50 

Ruský jazyk B1 8 2,09 

Teoretická časť odbornej zložky -- 62 2,70 

Praktická časť odbornej zložky -- 62 1,69 

Predmet Úroveň 14/15 15/16 16/17 

Slovenský jazyk a literatúra   -- 47,47 % 52,60% 60,48% 

Anglický jazyk B1 48,33 % 51,14% 53,05% 

Nemecký jazyk B1 65,00 % 55,00% 40,00% 

Ruský jazyk B1 53,75% 57,50% 59,16% 

Teoretická časť odbornej zložky -- 2,44 2,70 2,42 

Praktická časť odbornej zložky -- 1,88 1,69 1,63 
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f) Údaje o ukončení štúdia učebné odbory 
 

 
Údaje o záverečných skúškach 

Trieda III.A Spolu 

Počet žiakov prihlásených na záverečné skúšky 22 22 

Počet žiakov, ktorí neukončili posledný ročník 1 7 

Počet žiakov, ktorí konali záverečné skúšky 16 16 

z toho počet žiakov, ktorí konali ZS v mimoriadnom termíne (9/2016) 1 1 

z toho počet žiakov, ktorí mali povolenú opravnú ZS  z písomnej časti  0 0 

 

g) Zoznam  študijných  a učebných odborov a uplatňovaných učebných 
plánov  v šk. roku 2016/2017(§2 ods.1, písmeno f) 

odbor 
Uplatňované učebné plány v jednotlivých ročníkoch 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

2464 H  
Strojárstvo - strojný 
mechanik 
platný od 1.r 2015/2016 

Strojárstvo - strojný 
mechanik 
platný od 1.r 2015/2016 

Strojárstvo - strojný 
mechanik 
platný od 1. r 2013/2014 

-------- 

2433 H 
Strojárstvo- obrábač kovov 
platný od 1.r 2015/2016 

Strojárstvo- obrábač kovov 
platný od 1.r 2015/2016 

--------- -------- 

2413 K  
Strojárstvo- mechanik 
strojov a zariadení  platný 
od 1.r 2015/2016 

Strojárstvo- mechanik 
strojov a zariadení  platný 
od 1.r 2015/2016 

Strojárstvo -mechanik 
strojov a zariadení  platný 
od 1.r 2012/2013 

Strojárstvo -mechanik 
strojov a zariadení  platný 
od 1.r 2012/2013 

2426 K 

Strojárstvo- programátor 
obrábacích a zváracích 
strojov a zariadení platný 
od 1.r 2015/2016 

Strojárstvo- programátor 
obrábacích a zváracích 
strojov a zariadení platný 
od 1.r 2015/2016 

Strojárstvo -programátor 
obrábacích a zváracích 
strojov a zariadení platný 
od 1.r 2012/2013 

Strojárstvo -programátor 
obrábacích a zváracích 
strojov a zariadení platný 
od 1.r 2012/2013 

2426 K 
duál 

Strojárstvo-duál 
programátor obrábacích 
a zváracích strojov 
a zariadení platný od 1.r 
2016/2017 

--------- -------- --------- 

2697 K  
Elektrotechnika mechanik 
elektrotechnik platný od 
1.r 2015/2016 

Elektrotechnika mechanik 
elektrotechnik platný od 

1.r 2015/2016 
----------- 

Elektrotechnika mechanik 
elektrotechnik platný od 
1.r 2012/2013 

2697 K 
duál 

Elektrotechnika-duál - 
mechanik elektrotechnik 
platný od 1.r 2016/2017 

--------- -------- --------- 

6405 K  --------- 
Marketing – pracovník 
marketingu platný od 1.r 
2015/2016 

Marketing – pracovník 
marketingu platný od 1.r 
2012/2013 

Marketing – pracovník 
marketingu platný od 1.r  
2012/2013 

2414 L 01 
Strojárstvo- nadstavbové 
štúdium  platný od 1.r 
2012/2013 

Strojárstvo- nadstavbové 
štúdium  platný od 1.r 
2012/2013 

--------- -------- 

 

P.č. Učebný odbor 
Počet 
žiakov 

Prospech 
nekonali ZS 

PV PVD P N 

1. Strojný mechanik 22 0 3 13 0 6 
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h) Údaje o  počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy (§ 2 ods. 1 písmeno g) 

 
Štruktúra zamestnancov k 30.6.2016 

zamestnanci počet 

pedagogickí zamestnanci 26 

nepedagogickí zamestnanci 17 

spolu 43 

 
Údaje o počte pedagogických zamestnancov podľa zloženia k 30.6.2016 

 

 
Štruktúra pedagogických zamestnancov 

Pedagogickí zamestnanci  

U
či

te
lia

 v
še

o
b

ec
n

o
vz

d
el

áv
ac

íc
h

 
p

re
d

m
et

o
v 

(9
) 

Mgr. Medzihradská Mária – matematika 

Mgr. Palušková Viera – matematika 

Mgr. Papcunová Oľga – dejepis, občianska náuka, etika 

Ing. Jana Palajová – anglický jazyk (do 31.12.2016) 

PhDr. Peter Izsóff – anglický jazyk 

Mgr. Michaela Šoóšová– slovenský jazyk 

Mgr. Sabala Marián – slovenský jazyk a náboženská výchova 

Mgr. Sládková Terézia – nemecký jazyk a ruský jazyk 

Ing.  Mrázová Ľudmila – ruský jazyk, ekonomické predmety 

Mgr. Martin Gábor – anglický jazyk (od 1.1.2017) 

pedagogický zamestnanec počet 

učiteľ 18 

majster odborného výcviku 8 

spolu 26 

pedagogický zamestnanec z toho počet 

kvalifikovaných 25 

doplňujúci si kvalifikáciu 1 

spolu 26 
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U
či

te
lia

 o
d

b
o

rn
ýc

h
 

p
re

d
m

et
o

v(
9

) 

PaedDr. Babec Juraj –  odborné predmety strojárske a informatika 

Ing. Tomljenovičová Bronislava – odborné predmety strojárske a ekonomické 

Ing. Mrázová Jana – odborné predmety strojárske 

Ing. Plachy Jaroslav – odborné predmety strojárske 

Ing. Nagyová Iveta – odborné predmety ekonomické 

Ing. Uhrecká Andrea – odborné predmety strojárske a informatika 

PaedDr. Vargová Dana – odborné predmety strojárske 

Ing. Zajac Pavol – odborné predmety elektrotechnické  a odborný výcvik  

Ing. Jana Hollá– odborné predmety strojárske a ekonomické 

M
aj

st
ri

 o
d

b
o

rn
éh

o
  

vý
cv

ik
u

 (
8

) 

Bc. Viliam Sitáš (hlavný majster OV) 

Bc. Salaj Ján 

Bc. Fényes Štefan 

Bc. Nap Štefan  

Bc. Bernát Miroslav 

Bc. Sekereš Pavol  

Mgr. Gábor Alexander 

Róbert lacko 

 
Zoznam nepedagogických zamestnancov školy 

Priezvisko a meno zaradenie 

Ing. Tužinská Mária vedúca EO 

Ing. Silvia Kuťková ekonómka od 1.3.2017 

Lenka Matušková tajomníčka 

Ing. Ján Kuník správca IKT  

Kovácsová Marta        vedúca ŠJ 

Brumlovská Mária        kuchárka 

Gundová Mária kuchárka 

Klementová Táňa         kuchárka 

Majlingová Anna          vrátnička 

Kosorínová Helena       ekonómka do 28.2.2017 

Nilašová Mária             tajomníčka do 30.6.2016 

Ďurovský Pavol           prevádzkar 

Števko Jozef školník 

Struhárová  Eva         upratovačka  

Psárska Eva upratovačka 

Boryová Iveta                 pracovníčka výdajne 

Hudecová Božena        šoférka 

Jančová Anna                upratovačka 
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Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2016/2017 (99,95 %) 

 

p.č. Meno Predmety Aprobácia neodborne 

1. Babec Juraj PSZ, POG,CEM,ZET, ELZ, ELG, ODV, OPR  odborné tech. a elektrotech. predmety  
2. Bernát Miroslav ODV majster ODV   

3. Fényes Štefan ODV, OPR majster ODV   

4. Gábor Alexander ODV majster ODV  
5. Hollá Jana STR, POG odborné strojárske predmety  
6. Izsóff Peter ANJ anglický jazyk  
7. Gábor Martin ANJ anglický jazyk od 1.1.2017   

8. Medzihradská Mária MAT matematika   

9. Mrázová Jana TEK,CTK odborné strojárske predmety   

10. Mrázová Ľudmila RUJ, EKN, OBN, EAP ruský jazyk, ekonomické predmety OBN(1h) 

11. Nagyová Iveta EKN, SCR, UCT, EAP, ODV odborné ekonomické predmety   

12. Nap Štefan ODV majster odborného výcviku   

13. Palajová Jana ANJ anglický jazyk do 31.12.2016  
14. Palušková Viera FYZ, MAT, TMCH matematika, fyzika   

15. Papcunová Oľga HOP, TSV telesná výchova, etická výchova HOP(2h) 

16. Plachy Jaroslav ZVM, TEM, TMO, SAZ, TMR, TECH, STR, TSV odborné strojárske predmety   

17. Sabala Marián NAV, SJL slovenský jazyk a náboženská výchova   

18. Salaj Ján ODV majster odborného výcviku   

19. SekerešPavoô ODV majster odborného výcviku  
20. Sitáš Viliam ODV majster odborného výcviku   

21. Sládková Terézia NEJ, RUJ, OBN, ETV, DEJ nemecký jazyk, ruský jazyk OBN (4h), DEJ(3h), ETV(4h) 

22. Šoóšová Michaela ANJ,GEO slovenský jazyk GEO(2h) 

23. Tomljenovičová Bronislava APE, SCR, CTA, MAR, STR, TECH odborné strojárske a EKN predmety  
24. Uhrecká Andrea CTK, STT, TEK, TMCH, SAZ, CPR odborné strojárske predmety   

25. Vargová Dana INF, OVT, CTM, TMR, PRO odborné technické predmety, inform.   

26 Zajac Pavol ODV, CEM, ZEN, CIT, POG, VES, CPR, SAZ odborné elektrotechnické predmety   
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i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti( § 2 ods. 1 písmeno i) 
 

Škola sa celoročne snaží dostať sa do povedomia verejnosti. Využíva na tento účel rôzne formy 
prezentácií.  

 Účasť na Burze práce a informácií, ktorú organizuje ÚPSVaR. 

 Pre žiakov ZŠ organizuje naša škola Dni otvorených dielní, kde v rámci Technickej 
výchovy si môžu žiaci 5. - 9. ročníka vyskúšať prácu v školských moderne vybavených 
dielňach. 

 Prezentácia školy priamo v ZŠ blízkeho okolia. 

 Súťaž Nádejný technik – organizovaná pre žiakov ZŠ počas ktorej si žiaci 5. a 6. ročníka 
vysúšali svoje technické zručnosti a získali hodnotné ceny. Súčasťou je aj prehliadka 
odborných učební a dielní školy. 

 Dni otvorených dverí vo firmách, ktoré poskytujú našim žiakom praktické vyučovanie. 
Ide o strategické firmy v ktorých naši študenti vykonávajú odborný výcvik SES a.s. 
Tlmače, ZF Slovakia, a.s. Levice. 

 Organizácia Dní otvorených dverí určený pre žiakov ZŠ, ich rodičov a výchovných 
poradcov. Pre žiakov sú pripravené ukážky vyučovacích hodín, základné informácie 
o štúdiu a školských vzdelávacích programoch, prehliadky dielní odborného výcviku, 
informácie o mimoškolskej činnosti a práci na projektoch. 

 Významná je aj spolupráca s Mestským úradom Tlmače, ktoré organizuje rôzne 
podujatia, do ktorých sa aktívne naši žiaci v priebehu roka zapájali – kultúrne 
programy, športové súťaže atď. 

 Stredná odborná škola technická v Tlmačoch pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky a Nitrianskeho samosprávneho kraja v 
spolupráci s Cechom zváračských odborníkov v Trnave a Slovenskými energetickými 
strojárňami v Tlmačoch usporiadala už 10. ročník akreditovanej súťaže pre žiakov 
„Mladý zvárač“. 

 Zverejňovanie svojej činnosti v miestnych médiách -  Slovenská brána, My na Pohroní, 
Levická televízia atď.  

 Uverejňovanie článkov na stránkach školy a na stránkach Učiteľských novín. 
Organizovanie a zapojenie sa do ďalších podujatí ako : 

o Kvapka krvi 
o Úsmev ako dar 
o Záložky spájajú stredné školy 
o Vianočný turnaj vo volejbale 
o Študentská kvapka krvi 
o Výstava Mladý tvorca 
o Vianočná akadémia 
o Valntínsky študentský ples 
o Divadelné predstavenia 
o  Strojársky veľtrh 

Naša škola sa aktívne neprezentuje len doma, ale aj v zahraničí o čom svedčí aj naša účasť na:   

 súťaži v odborných vedomostiach žiakov stredných škôl  pod názvom ŘEMESLO 
VYSOČINY 2017, ktorá sa konala na Strednej škole technickej Žďári nad Sázavou (ČR). 
Prvá kategória bola určená pre žiakov  odboru mechanik strojov a zariadení. Druhá 
kategórie bola určená pre žiakov  odboru obrábač kovov so zameraním na sústruženie.  

 21. ročník medzinárodnej zváračskej súťaže žiakov stredných škôl o Zlatý pohár 
LINDE 2017.  Strednú odbornú školu technickú Tlmače reprezentovali  Patrik Kocúrik v 
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metóde  MMA (111),  Ivan Poč v metóde MIG/MAG (131/135) a  Martin Kiss v metóde 
TIG (141).  Pedagogický sprievod zabezpečovali inštruktor zvárania a majster 
odborného výcviku Bc. Ján Salaj. Tlmačania  znovu ukázali že patria medzi svetovú 
špičku vo zváraní medzi žiakmi stredných škol.  3.  miesto  priniesol domov Martik  Kiss 
v metode TIG-141.  Dalšie 3. miesto  patrilo Patrikovi Kocúrikovi v metode MMA-111 a 
obaja priniesli domov bronzové poháre LINDE. Ivan Poč sa v metode MIG-135 umiestnil 
na krásnom 5.mieste. Táto kategória bola najsilnejšie zastúpená a konkurencia bola 
najvačšia. 

 Odborné stáže v zahraničí - Vďaka ďalšiemu podporenému grantu z programu 
Európskej únie Erasmus+ študenti Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch 
vycestovali na odborné stáže do susednej Českej republiky. 

 Druhý ročník zváračskej súťaže žiakov stredných škôl v Srbsku – Zavarivač 2017 
Dňa 20. 5. 2017 Technická škola „KOLUBARA“ v Lazarevaci v Srbskej  republike  
zorganizovala súťaž v zváraní „ Zavarivač 2017“,  na ktorej sa zúčastnili žiaci našej školy.  
Adam Rychtárik   súťažil v metóde zvárania   141 TIG a  Patrik Kocúrik   súťažil   v metóde  
zvárania  111 MMA. Pedagogický dozor zabezpečovali majstri odborného výcviku Bc. 
Pavol Sekereš a Mgr. Alexander Gábor. Slávnostné otvorenie súťaže sa konalo v 
priestoroch technickej školy „ KOLUBARA“ . Nasledovalo poučenie o bezpečnosti a 
teoretická časť formou testu. Po jeho absolvovaní sa účastníci presunuli do závodu „RB 
KOLUBARA“, kde sa uskutočnila praktická časť zváračskej súťaže v jednotlivých 
kategóriách 111 – MMA, 141 – TIG, 135 – MAG. Súťaže sa zúčastnilo 42 žiakov z 15 
stredných škôl v Srbskej republike. V hodnotiacej komisii bola zastúpená aj naša škola, 
Slovensko zastupoval Bc. Pavol Sekereš.    V metóde zvárania 111 – MMA / praktická 
časť/ Patrik Kocúrik obsadil 2. miesto , v metóde zvárania 141 – TIG / praktická časť/  
Adam  Richtárik obsadil 3. miesto.   

 INTERNATIONAL WELDING COMPETITION 2017, v Šanghaji v dňoch 24. – 30. 6. 2017. 
Súťažilo okolo 310 súťažiacich v troch kategóriách: študenti, mladí profesionáli a 
profesionáli. Našu školu a celé Slovensko reprezentovali traja žiaci - Patrik Kocúrik, 
ktorý súťažil v metóde 111, Adam Rychtárik v metóde 141 a najmladší účastník, len 17 
ročný Patrik Zolčák v metóde 135.  

Odborné akcie zorganizované počas školského roka 2016/2017 

Dátum Názov akcie zodpovedný 

30.09.2016 Exkurzia ZF Nap, Bernát 

04.10.2016 Exkurzia ZF Zajac, Gábor 

05.10.2016 Gaudeámus – veľtrh vzdelávania Sabala 

13.10.2016 Autosalón Nitra triedni učitelia 

14.10.2016 Exkurzia MSÚ Levice Nagyová 

14.10.2016 Exkurzia ZF –merania Vargová 

18.10.2016 Atlantis centrum Levice Sabala 

20.10.2016 Školské kolo ZENIT v strojárstve Sitáš, Babec 

21.10.2016 Poznaj svoju vlasť Sabala 

27.10.2016 Nádejný technik Hollá 

04.11.2016 Školské kolo ZENIT v elektrotechnike Zajac, Babec 

09.11.2016 Workshop pre žiakov SOŠ v Energolande   Tomljenovičová 

21.11.2016 Doprava a jej miesto v CR Nagyová 

21.11.2016 Školské kolo olympiády v ANJ Izsóff, Palajová 

23.11.2016 Deň otvorených dverí SOŠ technická 
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30.11.2016 Krajské kolo ZENIT v strojárstve Hollá 

17.02.2017 Deň otvorených dverí SOŠ technická 

22.03.2017 10. ročník súťaže Mladý zvárač SOŠ technická 

31.03.2017 Odborná prednáška firmy PRAMET Nap 

 
 
Športové súťaže 

Dátum Okresné kolo Umiestnenie 

 27.09.2016 Cezpoľný beh CH  

27.09.2016 Cezpoľný beh D 3 miesto – 3. miesto . druž 

02.11.2016 Badminton D  

03.11.2016 Badminton CH  

08.11.1016 Futsal CH  

18.11.2016 Florbal CH 3. miesto 

29.11.2016 Stolný tenis  

17.01.2016 Hádzaná 3. miesto 

13.01.2017 Basketbal  

21.03.2017 Volejbal  

30.03.2016 Futbal CH  

20.04.2017 Atletika 1. miesto – výška, vrh guľou, skok diaľka 

25.04.2017 Orientačný beh 1. miesto 

 
Ostatné súťaže a podujatia 

Súťaž, podujatie Dátum 

Prednáška – drogy a patologické javy 10.11.2016 

Exkurzia Oswienčim 11.11.2016 

Imatrikulácie 18.11.2016 

Divadelné predstavenie Nitra 30.11.2016 

Burza práce a informácií 01.12.2016 

Prednáška s príslušníkom PZ 07.12.2016 

Vianočná Budapešť 08.12.2016 

Divadelné predstavenie Nitra 16.12.2016 

Lyžiarsky výcvik 23.-.27.1.2017 

Ždár nad Sázavou súťaž 14.2.-.16.2.2017 

Študentský ples 17.2.2017 

Lyžiarsky výcvik 27.2.- 3.3.2017 

Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci 15.6.2017 

Plavecký výcvik 21-23.6.2017 

Úsmev ako dar 10.12.2016, 23.5.2017 

Hodina deťom 4.12.2016 

Prezentácia ročníkových prác v priebehu apríla 2017 

Literárna súťaž „Túry do literatúry“ 6/2017 
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j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písmeno j) 

p.č. Vyhlasovateľ  Druh projektu Názov projektu  
Schválený 
(áno/nie) 

Obdobie 
realizácie 

Prínos pre školu 

1. MŠVVaŠ SR  

Rozvojový projekt na 
propagáciu odborného 
vzdelávania a prípravy v 
nedostatkových odboroch 
vzdelávania na rok 2017 

Obrábačom kovov patrí 
trh práce 

nie 
1.5.2016 - 

30.11.2017 

Propagácia školy a zavádzania prvkov SDV 
do odborného vzdelávania v spolupráci so 
spoločnosťou ZF Slovakia a.s. v Leviciach 

2. MPaRV SR 
Integrovaný regionálny 
operačný program 

Technici budúcnosti z 
Tlmáč 

v schvaľovaní 2017-2018 
Zvýšenie počtu žiakov na praktickom 
vyučovaní 

3. 
Ministerstvo 

Životného 
prostredia 

OP Kvalita životného 
prostredia 

Zníženie energetickej 
náročnosti budovy SOŠ 
technickej v Tlmačoch 

v schvaľovaní 2017-2018 
Zníženie energetickej náročnosti 
budovy školy zateplením. 
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k) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy  
(§ 2 ods. 1 písmeno l) 

 
Všetky priestory teoretického a aj praktického vyučovania vyhovujú normatívom, ktoré 

boli vydané MŠ. Normatívy sú splnené pre všetky odbory, ktoré sa v škole vyučujú. 

Teoretické vyučovanie je zabezpečované v priestrannej trojposchodovej budove na 

Kozmálovská cesta 9, Tlmače. Praktické vyučovanie je pre strojárske profesie  zabezpečené  

v dielňach školy v objekte podniku Slovenské energetické strojárne a.s. Tlmače. V tomto 

školskom roku 2016/2017 bolo v priestoroch spoločnosti ZF Slovakia a.s. v priemyselnom 

komplexe Levitex otvorené Stredisko duálneho vzdelávania, priestory ktorého môžu využívať 

aj žiaci našej školy.  V týchto priestoroch sú umiestnení hlavne žiaci nižších ročníkov. Vyššie 

ročníky 3. a 4. ročník, majú zabezpečené praktické vyučovanie u zamestnávateľov. 

Odbor  študijný/učebný 
Počet 
zmlúv 

Počet 
žiakov 

6405 K pracovník marketingu 11 22 

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 5 18 

2697 K mechanik elektrotechnik 3 6 

2413 K mechanik strojov a zariadení 6 18 

2464 H strojný mechanik 4 11 

spolu 29 75 

Škola využíva na vyučovanie a športovanie mimo vyučovania telocvičňu, ktorá bola v rámci RP 

dovybavená potrebným moderným náradím na cvičenie. V budove školy sa na prízemí 

nachádza aj malá posilňovňa. 

Stravu žiakom a zamestnancom zabezpečuje škola vo vlastnom zariadení školského 

stravovania. 
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l) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovnovzdelávacej činnosti 
školy(§ 2 ods. 1 písmeno m) 

Správa o hospodárení za rok 2016 

Dotácia  zo štátneho rozpočtu – prenesené kompetencie vo výške 659.2014,00 EUR 

Z toho: 

na mzdy:         429.448,07 EUR 

odvody:         140.121,71 EUR 

prevádzka:          89.634,22 EUR 

Z prevádzkových dotácií: 

na vzdelávacie poukazy:            7.384,00 EUR 

z toho:   

na odmeny a poistné            4.791,00 EUR 

na  skvalitnenie krúžkovej činnosti          2.593,00 EUR 

na odchodné             3.351,00 EUR 

na mimoriadne výsledky žiakov           1.000,00 EUR 

Dotácia VÚC – originálne kompetencie    vo výške  78.506,07 EUR 

z toho: 

na školskú jedáleň          24.709,25 EUR 

oprava vodovodného potrubia         35.984,56 EUR 

na energie              4.000,00 EUR 

spolufinancovanie projektu COVP        10.000,00 EUR 

spolufinancovanie vybavenia telocvične              360,00 EUR 

Finančné prostriedky  získané od fyzických a právnických osôb vo výške 28.322,99 EUR 

z toho: 

za produktívne práce, služby a odborný výcvik žiakov   26.424,29 EUR  

prenájom prebytočných priestorov       1.898,70 EUR 

Z týchto finančných prostriedkov sme vyplatili odmeny pre žiakov vo výške 14.990,93 EUR, 

3.419,10 EUR sa použilo na úhradu energií a zvyšok finančných prostriedkov na 

prevádzkové náklady. 

Hospodársky výsledok za rok 2016:  

Rok 2016 sme uzatvorili s hospodárskym výsledkom – ziskom 824,45 EUR.  

V roku 2016 sme finančné prostriedky z dotácií ŠR využili hospodárne, efektívne v súlade 

so schváleným rozpočtom a všeobecnými právnymi predpismi.  

V rámci riešenia havarijných stavov naďalej sa opakujú havárie vodovodného potrubia 

a elektrických rozvodov, ktoré je nutné kompletne vymeniť v najkratšom čase, aby nebola 

ohrozená prevádzka školy a bezpečnosť žiakov a zamestnancov.  

Najväčšie finančné problémy máme naďalej s pokrytím nákladov na energie vo 

vykurovacom období v škole aj v stredisku pre odborný výcvik.   

Získané vlastné zdroje – z predaja služieb v rámci odborného výcviku a z prenájmu boli 

hlavne použité na odmeňovanie žiakov odborného výcviku a energie. 
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m) cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

( § 2 ods. 1 písmeno. n) 
 

Medzi hlavné ciele našej školy bolo v školskom roku 2016/2017 zabezpečiť: 

Cieľ č. 1 Podpis zmluvy o duálnom vzdelávaní so spoločnosťou ZF Slovakia a.s.  a zvýšenie 
počtu žiakov v duálnom vzdelávaní . 
Plnenie: 
Škola v priebehu školského roka aktívne spolupracovala so spoločnosťou ZF Slovakia a.s. 
v Leviciach. Na základe prijímacích pohovorov a výberového konania spoločnosť ZF Slovakia 
a.s. uzavrela 19 učebných zmlúv z toho 10 žiakov v odbore 2426 K POSZ a 9 žiakov v odbore 
MEL.  
Opatrenie: Pokračovať v spolupráci. 
 
Cieľ č. 2 Naplnenie plánu výkonov na rok 2016/2017. 
Plnenie: 
Škole sa podarilo naplniť plán výkonov v učebných odboroch a v troch študijných odboroch 
strojárskeho zamerania. V školskom roku  2016/2017 sme neotvorili odbor 6405 K pracovník 
marketingu a odbor mechanik nastavovač. 
Opatrenie:  
Zlepšiť propagáciu nedostatkových odborov medzi žiakmi ZŠ a ich rodičmi. 
 
Cieľ č. 3 Zníženie energetickej náročnosti budovy teoretického vyučovania 
Plnenie: 
Škola má podaný projekt na zateplenie budovy školy. Momentálne je v štádiu riešenie. Úplné 
plnenie tohto cieľ prebehne až v školskom roku 2017/2018. 
 
Cieľ č. 4 Vybudovanie internátu a zaradenie internátu do siete školských zariadení. 
Plnenie:  
Momentálne prebiehajú stavebné práce. Úplné plnenie sa prenáša do školského roku 
2017/2018. 
 
Cieľ č. 5 Modernizácia vybavenia odborných učební a dielní školy.  
Plnenie:  
Prebieha schvaľovanie projektu. 
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n) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 
opatrení( § 2 ods. 1 písmeno o) 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 škola je zapojená do SDV  

 vybavenosť školy na vysokej úrovni 

 vlastná Zváračská škola 

 vlastné objekty pre teoretické, praktické 
vyučovanie a nová telocvičňa 

 vysoká odbornosť pedagogických 
zamestnancov  

 výborná spolupráca s významnými 
zamestnávateľmi nášho regiónu 

 žiaci majú možnosť získať motivačné štipendiá 

 aktívna účasť školy pri získavaní finančných 
prostriedkov z projektov 

 veľmi dobré podmienky na výučbu grafických 
systémov - PC i softvéry AutoCad, Invertor, 
Intys, pripojenie na internet 

 vlastná knižnica 

 spolupráca školy so SOPK 

 úspešní žiaci získajú Osvedčenie od SOPK 
v dvoch cudzích jazykoch 

 žiaci môžu získať rôzne certifikáty v oblasti 
účtovníctva od spoločnosti KROS 

 žiaci v priebehu môžu získať zváračské 
oprávania, prípadne získať Elektrotechnickú 
spôsobilosť 

 individuálna integrácia žiakov so ŠVVP 
 v rámci projektov škola vysiela žiakov na 

študijné stáže do zahraničia 
 finančné ohodnotenie žiakov za produktívnu 

prácu 
 kamerový systém zvyšujúci bezpečnosť žiakov 

 pokles vedomostnej úrovne uchádzačov o 

štúdium na SŠ 

 pre technické odbory chýbajúce základné 

technické zručnosti uchádzačov 

 energetická náročnosť dielní v SES a.s, 

 zlý technický stav budovy dielní v SES a.s. 

 záujem učiteľov o kreditné vzdelávanie nie pre 

získavanie a odovzdávanie vedomostí 

a zručností, ale pre získavanie % k platu 

 slabá účasť žiakov na olympiádach 

 nízka motivácia žiakov zo strany učiteľov 

 slabý prospech zo slovenského jazyka 

a literatúry, tiež cudzích jazykov 

 nedostatok mladých pedagógov pre odborné 

predmety 

 vysoká absencia žiakov na teoretickom 

a praktickom vyučovaní 

 chýba možnosť ubytovania pre žiakov z väčších 

vzdialeností 

PRÍLEŽITOSTI RIZIKÁ 

 dobudovanie vlastného internátu 

 motivačné štipendiá pre žiakov 
v nedostatkových odboroch 

 získanie nových partnerov zo strany 
zamestnávateľov – bez duálneho vzdelávania 

 výborné podmienky na zavádzanie informačno-
komunikačných technológií 

 podpora z ÚPSVaR v Leviciach 

 možnosť vyrobiť si vlastné výrobky počas 
krúžkovej činnosti 

 dobré uplatnenie absolventov na trhu práce 
u nás aj v EU 

 získavanie finančných prostriedkov od firiem 
a sponzorov 

 zaujímavé a aktuálne náplne kontinuálneho 
vzdelávania – technický smer – PLC, CNC.. 

 nepriaznivý demografický vývoj 

 konkurenčná ponuka iných škôl 

 odchod mladých pedagogických pracovníkov 

 migrácia pedagógov s technickým zameraním 

 nedocenenie práce pedagogických pracovníkov  

 nerešpektovanie zvýšených finančných 
prostriedkov na delené triedy a odborný výcvik 
zo strany zriaďovateľa 

 nedostatočný, alebo slabý záujem o výsledky 
žiakov zo strany rodičov 

 rozširovanie sietí gymnázií a súkromných škôl 
a znižovanie ich  požiadaviek na prijímacie 
konanie 

 nekoordinované otváranie odborov v regióne zo 
strany zriaďovateľa 
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 všeobecný nárast problematického správania 
žiakov 

 stúpajúca agresivita žiakov 

 slabé a nevyhovujúce sociálne zázemie žiakov 

 nízka motivácia žiakov zo strany rodičov na 

získanie odborného vzdelania 

 
 

Návrhy opatrení na skvalitnenie práce a odstránenie  nedostatkov v zmysle  platnej 

legislatívy:          

 

- zvýšiť kvalitu a rozsah vnútornej kontroly, 

- zvýšiť kvalitu vedenia pedagogickej dokumentácie a zjednotiť ju v rámci celej školy, 

- zvýšiť záujem  

- zlepšiť výsledky výchovnovzdelávacieho procesu vo vyučovacích predmetoch , 

- zlepšiť vzťah žiakov k ochrane spoločného majetku, 

- zlepšiť informovanosť pracovníkov o aktuálnych problémoch školy a aktuálnej legislatíve, 

- zapojiť žiakov do súťaží - napr. o triedu s najnižšou absenciou, 

- získať viac finančných prostriedkov z prenájmov a z predaja výrobkov. 

 

o) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 
žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 
štúdium    ( § 2 ods. 1 písmeno p) 

 
V školskom roku 2016/2017 ukončilo štúdium na našej škole 52 žiakov denného štúdia 
odborov študijného zamerania, 2 žiaci pomaturitného kvalifikačného štúdia a  16 žiakov 
učebného odboru strojný mechanik.  

Súčasťou chodu školy sa stali vzájomné prezentácie a úzka spolupráca so strategickými 
strojárskymi firmami v Levickom regióne. 

Pozitívnym výsledkom úspešnosti uplatnenia našich žiakov na pracovnom trhu je aj to , že 
k máju 2017 je, že na ÚPSVaR je evidovaných len 6 našich absolventov. 

 

Ďalšie informácie o škole 

a) Psycho - hygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a) 
Škola má rozvrh hodín prispôsobený psycho-hygienickým požiadavkám. Tiež je dodržaná 

obedňajšia prestávka po piatej vyučovacej hodine. Striedanie jednotlivých vyučovacích hodín 

je prispôsobené striedaniu jednoduchších a ťažších hodín, pokiaľ to dovolí rozdelenie do 

odborných učební. Tiež je dodržaná podmienka na ťažšie a ľahšie dni. Žiaci sa pripravujú na 

odbornom výcviku, ktorý je dva až päť dni po sebe plynule tak, aby boli triedy rovnomerne 

rozdelené na teoretické a praktické vyučovanie. 
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Škola má školskú jedáleň, v ktorej majú možnosť žiaci výberu z dvoch jedál na obed a možnosť 

zakúpiť si desiatu. 

Škola má tiež telocvičňu a posilňovňu, ktorú žiaci využívajú nielen cez vyučovanie, ale aj 

v rámci bohatej krúžkovej činnosti.  

b) Voľno-časové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písmeno b) 
Škola ponúka širokú škálu krúžkov, ktoré prebiehajú po vyučovaní podľa požiadaviek a záujmu 
žiakov až do večerných hodín.  
Záujmová činnosť v školskom roku 2016/2017 prebiehala v týchto krúžkoch : 

Názov Vedúci krúžku Počet žiakov 

Krúžok nemeckého jazyka Sládková 5 

Ruština pre maturantov Mrázová Ľ. 15 

Konverzácia v anglickom jazyku Izsóff 14 

Angličtina pre strojárov Palajová 9 

Zmaturujem zo slovenčiny Sabala 11 

Príprava podnikateľského plánu Tomljenovičová 7 

Športové hry Papcunová 13 

Florbalový krúžok Plachy 25 

Svet práce a internet  Nagyová 8 

Inventor pre maturantov Babec 5 

PC hrou Vargová 7 

Technické kreslenie Uhrecká 10 

Krúžok šikovných rúk Šoóšová 8 

Matematicko - fyzikálny krúžok Palušková 6 

Príprava elektrotechnikov na MS Zajac 6 

Základy programovania CNC Lacko 7 

Technický krúžok Sitáš 9 

Sústružnícke práce Nap 5 

Kováčstvo Sekereš 12 

Práce s kovom Gábor 12 

Ručné spracovanie kovov + Fényes 6 

Strojové obrábanie kovov CNC Bernát 8 

Zváračský krúžok Salaj 20 

 

c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom  a rodičom  
 

Škola spolupracuje s rodičmi prostredníctvom RZ. Všetci vyučujúci majú v popoludňajších 

hodinách konzultačné hodiny.  Na tieto majú možnosť prísť rodičia i žiaci. 

 Na webovej stránke školy si majú rodičia možnosť cez Internetovú žiacku knižku 

preveriť študijné výsledky svojich detí, 

 dochádzkový systém umožňuje rodičom kontrolovať aj dochádzku do školy, 

 emailové adresy zverejnené na stránke školy sú určené práve na komunikáciu 

a spoluprácu medzi žiakom a učiteľom, rodičom a učiteľom 
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Skúsenosť je žiaľ taká, že rodičia problémových žiakov javia o spoluprácu so školou minimálny 

záujem. O svoje deti sa väčšinou zaujímajú až vtedy, keď sa vyskytne ťažko riešiteľný problém, 

alebo keď napíšu sťažnosť na vyššiu inštanciu. 

Rodičovské združenia sa konajú pravidelne, za účasti triednych učiteľov, majstrov odbornej 

výchovy, výchovnej poradkyne, prípadne kurátorov, psychológov alebo špeciálnych 

pedagógov.  V prípade potreby pozývajú triedni učitelia rodičov na pohovor. 

Požiadavky rodičov zakotvené v zápisniciach z rodičovských združení, alebo sprostredkované 

cez triednych učiteľov sú pravidelne prerokovávané vo vedení školy a na zasadnutiach Rady 

školy. 

 

d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými 
osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú  (§ 
2 ods. 2 písmeno d) 

 

Vzťahy škola a žiaci: 
Organizovaním rôznych kultúrnych, športových ale aj odborných podujatí sa snaží škola a jej 

zamestnanci vytvoriť čo najlepšie podmienky pre vývoj pozitívneho vzťahu medzi školou a jej 

žiakmi. Organizovanie odborných stáží, zabezpečovanie odborných súťaží a odborných akcií( 

Mladý zvárač, Mladý technik, DOD), vytvára nie len podmienky pre odborný rast žiakov ale aj 

k prehlbovaniu spolupatričnosti k škole. 

Škola veľmi úzko spolupracuje: 

 so zamestnávateľmi blízkeho okolia: ZF Slovakia, a.s. Levice, IDE EET s.r.o., Levice, 
Zakom, s.r.o. Levice, Knauf Insulation a.s., Nová Baňa. SES a.s. Tlmače atď. Škola si 
vytovrila veľmi dobrú sieť zazmluvnených zamestnávateľov u ktorých naši žiaci 
vykonávajú odborný výcvik pod vedením inštruktorov a kde sa po ukončení štúdia 
zamestnávajú. Komunikácia smerom zamestnávateľ – škola a škola – zamestnávateľ je 
na veľmi vysokej úrovni a aj spokojnosť zamestnávateľov svedčí o tom, že každoročne 
prijímajú našich žiakov na svoje prevádzky. 

 so SOPK – Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou v rámci ukončovania 
štúdia našich žiakov v študijných ale aj učebných odboroch. Žiaci majú možnosť získať 
dvojjazyčné Osvedčenie os SOPK. Delegovaný zástupcovia SOPK pre študijné a učebné 
odbory každý rok zasadnú do skúšobných a maturitných komisií a hodnotia úroveň 
prípravy našich žiakov pre svet práce a ich možné uplatnenie sa v praxi. 
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           Príloha č. 1 

Vyjadrenie Rady školy 

Rada školy v súlade s odsekom 1 § 3 Vyhlášky 9/2006 Z. z. MŠ SR zo dňa 16. decembra 

2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach škôl a školských zariadení, prerokovala dňa 15. októbra 2017  Správu 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti na školský rok 2016/2017 na 

Strednej odbornej škole technickej, Kozmálovská cesta 9, Tlmače, a súhlasí s jej obsahom bez 

pripomienok. 

 

Tlmače, 15. októbra 2017 

 

 

Ing. Bronislava Tomljenovičová 

                                                              Predsedníčka RŠ 
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           Príloha č. 2 

Stanovisko pedagogickej rady 
 
Pedagogická rada na svojom zasadnutí dňa 19. 10. 2017 prerokovala Správu o výsledkoch 

a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017 bez pripomienok. 

 

 
 
 

Ing. Jana Hollá 
   zástupkyňa riaditeľky školy 
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                   Príloha č. 3  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

31 
 

 



 

32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


