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S p r á v a o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach. 

Strednej odbornej školy obchodu a služieb , M.R. Štefánika 8 , 
963 01 Krupina , za školský rok 2018 / 2019. 

 
 

spracovaná v zmysle Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve s školskej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o 
štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení. 
  

1. 
a)  Základné identifikačné údaje o škole (§ 2 ods. 1 písm. a Vyhlášky  Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z.) 

 

Názov školy:    
 

 
Stredná odborná škola obchodu a služieb 

Adresa školy:    
 

 

 
M.R. Štefánika 8 , 963 01 Krupina 

Telefónne číslo:   
   

 

 
045 / 5512403 

 

 Internetová adresa: 
 Elektronická adresa: 

www.sosoaskrupina.sk 
skola@sosoaskrupina.sk  

 Zriaďovateľ: Banskobystrický  samosprávny kraj 
Nám. SNP 23 

974 01 Banská Bystrica 

 Vedúci zamestnanci školy    Mgr. Anna Borbuliaková - riaditeľka školy 
   Ing. Peter Lazár - zástupca riaditeľky školy ,   
                                pre  pedagogické činnosti 
    Mária Lazárová  -    ekonómka 

 
Údaje o poradných orgánoch školy : 

1.1 Rada školy :  Rada školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb bola ustanovená v zmysle § 24 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 Funkčné obdobie rady školy od :  15. 3. 2016 

    Predsedom rady školy bol zvolený :  Ing. Mária  Šumichrastová 

V zmysle zákona č. 596 / 2003 Z. z. rada školy: 

         a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa, 
         b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie 
         riaditeľa, 
         c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie 
         riaditeľa, návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením, 
         d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského    
         zariadenia, k  návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia. 

Meno, priezvisko, titul  
 

Funkcia v rade 
školy 

V rade školy zastupuje 

Ing. Mária Šumichrastová Predsedníčka pedagogický zamestnanec 

Alena Kaufmanová Členka pedagogický zamestnanec 

http://www.sosoaskrupina.sk/
mailto:skola@sosoaskrupina.sk
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Marta Labudová Členka ostatný zamestnanec 

Jana Baťová Členka zástupca rodičov 

Dušan Remiar Člen zástupca rodičov 

Mária Kohútová členka Zástupca rodičov 

Mgr. Maroš Skopal Delegovaný člen zástupca BBSK 

Ing. Radoslav Vazan   Delegovaná členka zástupca BBSK 

Ing. Zuzana Molnárová Delegovaná členka zástupca zamestnávateľov  BBSK 

Marcel Majerský Člen zástupca žiakov 

               
1. 2  Pedagogická rada :   pedagogickí  zamestnanci SOŠOaS v Krupine. 
       
Rozhodujúcu úlohu v systéme riadenia, ako poradný orgán riaditeľky školy mala pedagogická rada, ktorá 
riešila kľúčové pedagogické otázky – hodnotila výsledky prospechu, správania a dochádzky žiakov v 
štvrťročných intervaloch. V školskom roku 2018/2019 PR zasadala 12 x. V medzi období PR plnila úlohu 
poradného orgánu  - pracovná porada riaditeľky školy. Prenos informácií bol zabezpečovaný z jednotlivých 
pracovných porád úsekov teoretického a praktického vyučovania. Vedenia školy pravidelne na pracovných 
poradách hodnotili  priebeh vyučovacieho procesu a jednotlivé predmetové komisie /PK pracovali podľa 
schváleného časovo-obsahového plánu . 
 
1. 3  Rodičovská rada :  Rodičovská rada je najvyšším orgánom rodičovského 

združenia. Je tvorená zástupcami triednych aktívov, ktorí boli zvolení spôsobom stanoveným čl.4, 
ods.5 na prvom zasadnutí triednych aktívov v septembri nového školského roka. 
Zloženie RR : Jana Baťová – rodič, Mária Kohútová – rodič, Dušan  Remiar -rodič 

                                                 Ing. Bohumila Balková – PZ , hospodárka                            

1. 4  Predmetová komisia /PK/ : 

Názov  Meno predsedu Kategória PZ 
 

           PK  všeobecno-vzdelávacie predmety Mgr. Mária Trubínyová Učiteľka 

PK strojárske predmety Ing. Bohumila Balková Učiteľka 

PK  dopravné predmety Ing. Monika Ungvarská Učiteľka 

PK  potravinárske  predmety Ing. Žofia Miškovová Učiteľka 

PK ekonomické predmety Ing. Mária Šumichrastová Učiteľka 

Výchovné  poradenstvo Mgr. Ľubica Prokajová Učiteľka 

 
Predmetové komisie zasadali 5-krát ročne a pracovali v súlade s vypracovanými a schválenými plánmi PK, 
pre školský rok 2018/2019.  PK vypracovali v rámci inovovaných ŠVP, ŠKVP pre všetky učebné a študijné 
odbory na škole. V rámci novo schválených odborov , PK pre ekonomické predmety vypracovala  učebné 
osnovy pre schválený študijný odbor 4553K podnikateľ pre rozvoj vidieka. Vypracované učebné osnovy 
pre študijný odbor   boli schválené na zasadnutí PR v novembri 2018. Následne boli schválené riaditeľkou  
školy a takto schválený ŠKVP bol prerokovaný a schválený v Pedagogickej rade školy. Hlavným cieľom PK  
v školskom roku 2018/2019 bolo uplatňovanie pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR a 
usmerňovanie výchovno-vzdelávacích aktivít na školský rok a zabezpečenie ich rozpracovania do 
konkrétnych úloh v rámci jednotlivých predmetov príslušného PK. Na škole sa uplatňovalo v plnej miere 
neformálne vzdelávanie  PK a vedenie školy, zabezpečovali kontrolu plnenia učebných osnov a 
tematických plánov v jednotlivých ročníkoch a odboroch. 

1. 5  Žiacka školská rada:  Žiacka školská  rada je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. 
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Pôsobnosť 
a poslanie žiackej školskej rady:  Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, 
ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania. 
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Meno a priezvisko Zaradenie v SOŠ Funkcia ŽSR 

1. Ella Navrátilová – 1.O   

2.  Marcela Laurincová – 1.O                                   

3.  Lívia Zlievska – 1.O  

4.  Jana Bodová – 1.O 

5.  Denis Vaščak – 1.O  

6.  Miroslav Crichel – 1.O 

7.  Diana Sýkorová – 1.C 

8.  Nadežda Miklošová – 1.C  

9.  Terézia Blažeková – 1.E  

10.     Sára Kupková – 2.E  

11.  Terézia Balážová – 2.K  

12.  Barbora Lalíková – 2.K  

13.  Jozef Mešter – 2.A  

14.  Róbert Boško – 2.A 

15.  Paulína Lukáčová – 3.O  

16.  Monika Tanečková – 3.C  

17. Paulína Lalíková – 3.C 

18.  Soňa Marcineková – 3.C 

19.  Tamara Maggs – 3.C  

20.  Jana Piatrovová – 3.K  

21.  Viktória Rerichová – 3.K  

22. Viliam Smutný – 4.O                                             

23.  Marcel Majerský – 4.O  

24.  Kristína Brlášová – 1. N 

25. Ing . Žofia Miškovová                    

žiačka 
 

žiačka 
 

žiačka 
 

žiačka 
 

Žiak 
 

Žiačka 
 

žiačka 
 

žiačka 
 

žiačka 
 

žiačka 
 

žiačka 
 

žiačka 
 

Žiak 
 

Žiak 
 

žiačka 
žiačka 

 
žiačka 

 
žiačka 

 
žiačka 

 
žiačka 

 
žiačka 

 
Žiak 

 
Žiačka 

 
Učiteľka 

Členka 

Členka 

Členka 

Členka 

Člen 

Členka 

Členka 

Členka 

Členka 

Členka 

Členka 

Členka 

Členka 

Členka 

Členka 

Členka 

Členka 

Členka 

Členka 

Predseda ŽŠR 

  Členka 

Koordinátor  

    
   

 
 
 
 



 - 6 - 

 
 

1.6. Školská psychologička- na škole celý školský rok pracovala odborná zamestnankyňa, školská 
psychologička, ktorá riešila vzniknuté výchovné problémy , spolupracovala s pedagogickými 
zamestnancami, aktívne sa zúčastňovala akcií na škole, lyžiarsky výcvik, športové dni, deň 
otvorených dverí, Vianočný perník ap. Pripravovala odborné besedy, workshopy pre žiakov 
a pedagógov zamerané na prejavy šikanovania,  požívanie zakázaných látok, nevhodné stránky 
na internete ap. Práca školskej psychologičky je hodnotená  žiakmi aj učiteľmi ako veľmi kvalitná 
a je prínosom vo vzdelávacom procese. 
 

b) Údaje o počte žiakov školy podľa odborov vrátane žiakov špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami za školský rok 2018/ 2019  (§ 2 ods. 1 písm. b Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky č.9/2006 Z. z.) 
 

P. 
č. 

Kód Názov odboru, 
a jeho označenie 

Počet žiakov v ročníkoch 
k 15. 9. 2018/ 31. 8. 2019 

 odboru  
I. 

 
II. 

 
III. 

 
IV. 

 
Spolu 

1 6403 L Podnikanie v remeslách a službách N 
19 0 0 

 
0 

19 11 

2 2487 H Autoopravár mechanik                  A 10 10 7 0 27 24 

3 2964 H Cukrár                                            C 11 0 6 0 17 13 

4 2413 K Mechanik strojov a zariadení       M 14 10 5 8 37 39 

5 6317 M Obchodná akadémia                    O 13 5 8 8 34 31 

6 29 82 F Potravinárska výroba                     E 9 2 0   0 11 6 

7 2478 F Strojárska výroba                          F 8 4 0 0 12 8 

8 2977H Cukrár Kuchár                               K 0 17 14 0 31 25 

    Spolu 84 48 40 16 188 157 

 
 

 c) Údaje o počte žiakov podľa tried: 

P. č. Trieda Počet 
tried 

Počet žiakov 
v triede k 15. 9. 2018 

Počet žiakov 
v triede k 31. 8. 2019 

1.  I. AC 1 21 20 

2.  I.MO 1 27 26 

3.  I.EF 1 17 4 

4.  II. A K 1 27 24 

5.  II.MO 1 15 16 

6.  II.EF 1 6 4 

7.  III. ACK 1 27 26 

8.  III. MO 1 13 12 

9.  IV. MO 1 16 16 

10.  I.N 1 19 11 

 Spolu 10           188              157 

 
Počet žiakov denného štúdia k 15. 9. 2018 :188 
Počet žiakov študujúcich popri zamestnaní k 15. 9. 2019:  0                  
Počet žiakov so špeciálnymi VVP k 15. 9. 2017 :  14 
Počet žiakov denného štúdia k 31. 8. 2019 : 157               
Počet žiakov so ŠVVP k 31. 8. 2019 :    14 
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    e) Údaje o počte prijatých žiakov školský rok 2018 / 2019 
 

 
Kód 

 
Učebný odbor 
Študijný odbor 

 
Plán 

výkonov 

 
Prihlás

ení 

 
Prijatí 

 
Zapísaní 

2487 H Autoopravár - mechanik 12 10 10 10 

2433 H Obrábač kovov 8 3 0 0 

2964 H Cukrár 9 5 11 11 

2977 H Cukrár - Kuchár  20 12 0 0 

2413 K Mechanik strojov a zariadení 11 17 14 14 

2982 F Potravinárska výroba 15       9 9 9 

2478 F  Strojárska výroba 8 8 8 8 

6317 M Obchodná akadémia  12 13 13 13 

Spolu                         95 86 65 65 

6403 L podnikanie v remeslách a službách  20 19 19 19 

Spolu 115 105 84 84 

 
 
    Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov: 
 

R
o

čn
ík

 

Počet z toho 

tr
ie

d
 

ži
ak

o
v 

Prospeli neprospeli 
N

e
kl

as
if

ik
o

va
n

í 
So zníženým 

sp
o

lu
 

 
v tom 

sp
o

lu
 

v tom 
z predmetu 

 
Opr. 
skúš. 

 
2. 

 
3. 

 
4 

 
PV 

PV
D 

 
Ost. 

 
1 

 
2 

 
3 a 
via
c 

 
stupňom 

    NŠ dvojročné s maturitou 
 

1 1 19 11 1 3 7 3 0 0 3 0 5 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 1 19 11 0 3 7 3 0 0 3 0 5 0 0 0 

UO  trojročné 
 

1 1 20 14 0 1 13 2 2 0 0 2 4 0 0 0 

2 1 24 20 0 5 15 1 1 0 0 1 3 0 0 0 

3 1 26 20 7 1 12 1 1 0 0 1 5 0 2 0 

Spolu 3 70 54 7 7 40 4 4 4 0 4 4 12 0 2 

UO dvojročné 
 

1 1 11 7 0 2 5 0 0 0 0 0 4 2 0 0 

2 1 5 4 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Spolu 2 16 11 0 3 8 0 0 0 0 0 5 2 0 0 

ŠO s maturitou 
 

1 1 25 23 2 4 17 2 1  1 0 2 0 0 0 0 
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2 1 16 12 0 0 12 1 1 0 0 1 3 0 1 1 

3 1 12 11 1 5 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

4 1 16 15 2 6 7 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

Spolu 4 69 61 5 15 41 5 4 1 0 5 3 1 1 1 

SOŠOaS 12 174 137 12 28 96 12 8 5 3 9 17 15 1 3 

     Priemer prospechu  z jednotlivých predmetov podľa ročníkov: 

P. 
č. 

 
Vyučovací predmet  
 

Priemer za ročník 

 1. 
učebný 

2. 
učebný 

3. 
učebný 

1.študij
ný 

2.študij
ný 

3.študij
ný 

4.študi 
jný 

2.nadsta 
vba 

1 Administratíva a 
korešpondencia 

   2,00 2,44 2,60 3,00 2,38 

2 Anglický jazyk 2,47 3,55 1,86 3,00 3,00 2,94 3,11 3,00 

3 Aplikovaná informatika      1,90 1,18  

4 Automobily 3,33 3,00 1,71      

5 Biológia    2,50    1,75 

6 Cukrárska technológia a 
suroviny 

 3,00 2,38      

7 Cvičná firma        2,13 

8 Časti strojov a zariadení      3,25 2,75  

9 Daňová sústava      2,90 1,82  

10 Dejepis    3,21 3,07    

11 Diagnostika a opravy 
automobilov 

3,22 2,67 1,57      

12 Ekonomické cvičenia       1,45 1,50 

13 Ekonomika a svet práce  2,73 2,40  2,40 4,00 3,25 2,63 

14 Elektrotechnika   2,57  3,20 3,38   

15 Etická výchova         

16 Fyzika 3,33   3,21 3,40 3,25   

17 Hospodárska geografia    1,75     

18 Hospodárske výpočty a 
štatistika 

     1,60   

19 Hygiena potravín 3,10 2,40       

20 Hygiena potravín a výživa  1,60       

21 Chémia 3,44 1,88  2,75     

22 konverzácia v anglickom jazyku        3,00 

23 konverzácia v ruskom jazyku        3,00 

24 Informatika  2,89  2,50 2,21   2,13 

25 Laboratórne cvičenia  2,50 2,13      

26 Manažment a marketing        2,00 

27 Manažment osobných financií        1,38 

28 Matematika 3,49 3,30 2,08 2,50 2,50 2,61 2,53 2,25 

29 Náboženská výchova         

30 Občianska náuka 3,52 3,00  1,50 2,07   1,63 

31 Odborná prax      1,70 1,27  

32 Odborné kreslenie a 
modelovanie 

1,45 1,38 1,13      

33 Odborná konverzácia z 
anglického jazyka 

     2,25 2,55  

34 Odborná konverzácia z ruského 
jazyka 

     2,00   

35 Odborný výcvik 2,61 1,69 1,20 2,00 1,40 2,25 2,38  
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36 Personalistika     2,22 2,40 1,73  

37 Podnikanie      3,25 2,63 2,75 

38 Podnikanie v cestovnom ruchu     1,11 1,00   

39 Podnikateľská komunikácia         

40 Podniková ekonomika    3,50 2,67 2,00 2,18  

41 Právna náuka     2,56   2,13 

42 Potravinárska výroba 4,50 2,00       

43 Potraviny a výživa         

44 Psychológia práce        2,25 

45 Ruský jazyk 3,13 2,50 3,00 2,25 2,44 2,70 2,36 3,00 

46 Slovenský jazyk a literatúra 2,85 2,60 1,85 3,00 2,43 2,47 2,37 2,88 

47 Spoločenská komunikácia    1,75     

48 Strojárska technológia 3,56   3,40 3,60    

49 Strojárska výroba 4,00        

50 Stroje a zariadenia  2,57 1,13      

51 Strojníctvo    2,70     

52 Suroviny 3,00 2,13       

53 Technická mechanika      3,75 3,25  

54 Technické kreslenie 3,11   3,10 2,40 3,00 1,88  

55 Technické merania      3,50 2,88  

56 Technológia montáže    2,90 3,40 3,25 3,50  

57 Technológia cukrár  3,05 2,33       

58 Technológia kuchár 2,15 1,53       

59 Telesná a športová výchova 2,50 2,37 1,15 1,64 1,14 1,78 1,14 1,71 

60 Tovaroznalectvo    2,75     

61 Účtovníctvo     2,67 2,80 2,73 2,75 

62 Úvod do makroekonómie     2,11  2,73  

63 Úvod do sveta práce  4,00       

64 Základy strojárstva 3,56    3,20    

 
Výsledné hodnotenie externej časti MS: 
 
Hodnotitelia: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra      Dátum skúšky:12.3.2019 

 
P. 
č. 

Úroveň 

 
Výsledky  

Úspešnosť % Percentil 

1.  B1 45,3 36,8 

2.  B1 51,6 52,7 

3.  B1 53,1 56,6 

4.  B1 46,9 40,8 

5.  B1 54,7 60,3 

6.  B1 43,8 33 

7.  B1 51,6 52,7 

8.  B1 53,1 56,6 

9.  B1 54,7 60,3 

10.  B1 51,6 52,7 

11.  B1 46,9 40,8 

12.  B1 50 48,8 

13.  B1 43,8 33 

14.  B1 42,2 29,2 
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15.  B1 57,8 67,2 

16.  B1 34,4 13,1 

 Priem
er 
školy 

48,84 45,91 

 
 
Predmet : anglický jazyk 
Dátum skúšky : 13.3. 2018 

 
P. 
č. 

 
Úroveň 

 
Výsledky 

 
Úspešnosť 
       % 

 
Percentil 
 

1.  B1 40 30,2 

2.  B1 41,7 33,1 

3.  B1 30 15 

4.  B1 51,7 50,6 

5.  B1 43,3 36 

6.  B1 35 22,1 

7.  B1 25 8,8 

8.  B1 63,3 70,1 

9.  B1 43,3 36 

10.  B1 48,3 44,7 

11.  B1 48,3 44,7 

12.  B1 28,3 12,8 

13.  B1 30 15 

14.  B1 8,3 0,1 

  Priemer 
školy 

38,32 29,94 

 
 
Predmet: ruský jazyk 
 
Dátum skúšky: 14.3. 2018                                               

 
P. 
č. 

Úroveň 

Výsledky 

Úspešnosť 
       % 

Percentil 

1 B1 45 52,8 

2 B1 46,7 56,5 

 Priemer 
školy 

45,85 54,65 
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  f) Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola  zabezpečuje 
výchovu a vzdelávanie,  zoznam uplatňovaných učebných plánov  
 

P. 
Č. 

Kód 
odboru 

Názov odboru Kód  
zámer. 

Zameranie 

1 2414 L Strojárstvo 02 
 

obrábanie materiálov 
 

1. septembra 1998,  začínajúc 1. ročníkom.“ 

2 
 

2982 L Potravinárska  výroba 02 
 

pekárenská a cukrárska 
výroba 

1. septembra 1999,  začínajúc 1. ročníkom.“ 

3 3757 L Dopravná prevádzka 01 
 

cestná a mestská doprava 
 

4 6403 L Podnikanie v remeslách a službách 

1. septembra 1999, začínajúc 1. ročníkom.“ 

5 2413 K 
 

Mechanik strojov a zariadení 

Študijný odbor  schválený pre SOŠOaS od 1.septembra 2012 

6 6317 M  Obchodná akadémia 

Študijný odbor schválený pre SOŠOaS od 1.9.2014 

7 2964 H Cukrár 

1. septembra 2003,  začínajúc 1. ročníkom.“ 

7 2487 H Autoopravár 01         Mechanik 

od 1. septembra 2005,  začínajúc 1. ročníkom.“ 

8 2982 F Potravinárska výroba 

1. septembra 2010 začínajúc prvým ročníkom. 

9 2478 F Strojárska výroba 

1.septembra 2015 

10. 2977 H                       Cukrár – kuchár  Cukrár - kuchár 

Od 1.9.2016  začínajúc 1. ročníkom   

  
 
Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, ktoré škola  má  zaradené v  sieti 

odborov – nenaplnené žiakmi . 
 

 
P. č. 
 

 
Kód 
odboru 

 
Názov odboru 

 
Kód  
zámer. 

 
Zameranie 

4 2487 H  autoopravár 02 autoopravár - elektrikár 

5 2487 H autoopravár 03 autoopravár - karosár 

8. 2433 H obrábač kovov 

od 1.9.2004 začínajúc 1. ročníkom.“ 

9. 3152 H   Krajčír 02 Dámske odevy  

od 1.9.2005 začínajúc 1. ročníkom.“ 

10. 2464 H Strojný mechanik 

od 1.9.2005 začínajúc 1. ročníkom. 

11. 4553K Podnikateľ pre rozvoj vidieka 

od 1.9. 2011 začínajúc 1. ročníkom 
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Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov : 
 

P. 
č. 
 

Vyučovací predmet 
 

Skratka 
predmetu 

 

Týždenný počet hodín  
 celkom odborne 

vyučované 
neodborne 
vyučované 

1 Administratíva a 
korešpondencia 

ADK 11,00 11,00 0,00 100,00 

2 Administratívne cvičenia ADC 2,00 2,00 0,00 100,00 

3 Anglický jazyk ANJ 30,00 27,00 3,00 90,00 

4 Aplikovaná informatika API 4,00 4,00 0,00 100,00 

5 Automobily AUO 5,50 5,50 0,00 100,00 

6 Biológia BIO 2,00 0,00 2,00 0,00 

7 Cukrárska technológia a 
suroviny 

CTS 8,00 8,00 0,00 100,00 

8 Cvičná firma CVF 3,00 3,00 0,00 100,00 

9 Časti strojov a zariadení ČSZ 3,00 3,00 0,00 100,00 

10 Daňová sústava DAS 3,00 3,00 0,00 100,00 

11 Dejepis DEJ 2,00 0,00 2,00 0,00 

12 Diagnostika a opravy 
automobilov 

DOA 7,50 7,50 0,00 100,00 

13 Ekonomické cvičenia EKC 6,00 6,00 0,00 100,00 

14 Ekonomika a svet práce ESP 9,00 9,00 0,00 100,00 

15 Ekonomika EKO 1,00 1,00 0,00 100,00 

16 Elektrotechnika ELK 5,50 2,50 3,00 45,45 

17 Etická výchova ETV 4,00 0,00 4,00 0,00 

18 Francúzsky jazyk FRJ 3,00 3,00 0,00 100,00 

19 Fyzika FYZ 5,00 5,00 0,00 100,00 

20 Hospodárska geografia HOG 2,00 2,00 0,00 100,00 

21 Hospodárske výpočty a 
štatistika 

HVS 1,00 1,00 0,00 100,00 

22 Hygiena potravín HYP 1,00 1,00 0,00 100,00 

23 Hygiena potravín a výživa HPV 1,00 1,00 0,00 100,00 

24 Chémia CHE 4,00 4,00 0,00 100,00 

25 Kontrola a meranie KAM 1,00 1,00 0,00 100,00 

26 Konverzácia v anglickom 
jazyku 

KAJ 1,00 1,00 0,00 100,00 

27 Konverzácia v ruskom 
jazyku 

KRJ 1,00 1,00 0,00 100,00 

28 Informatika INF 7,00 7,00 0,00 100,00 

29 Laboratórne cvičenia LAC 1,00 1,00 0,00 100,00 

30 Manažment a marketing MAM 1,00 1,00 0,00 100,00 

31 Manažment osobných 
financií 

MOF 4,00 4,00 0,00 100,00 

32 Matematika MAT 14,00 11,00 3,00 78,57 

33 Náboženská výchova NBV 4,00 4,00 0,00 100,00 

34 Nemecký jazyk NEJ 3,00 3,00 0,00 100,00 
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35 Občianska náuka OBN 6,00 2,00 4,00 33,33 

36 Odborná prax ODP 6,00 6,00 0,00 100,00 

37 Odborné kreslenie a 
modelovanie 

OKM 2,00 2,00 0,00 100,00 

38 Odborná konverzácia z 
anglického jazyka 

OKA 4,00 4,00 0,00 100,00 

39 Odborná konverzácia z 
ruského jazyka 

OKR 4,00 4,00 0,00 100,00 

40 Odborný výcvik OVY 202,50 202,50 0,00 100,00 

41 Personalistika PER 2,00 2,00 0,00 100,00 

42 Podnikanie POD 5,00 5,00 0,00 100,00 

43 Podnikanie v cestovnom 
ruchu 

PCR 4,00 4,00 0,00 100,00 

44 Podnikateľská 
komunikácia 

POK 1,00 1,00 0,00 100,00 

45 Podniková ekonomika POE 14,00 14,00 0,00 100,00 

46 Právna náuka PRN 3,00 3,00 0,00 100,00 

47 Potravinárska chémia PCH 1,00 1,00 0,00 100,00 

48 Potravinárska výroba PVB 4,00 4,00 0,00 100,00 

49 Potraviny a výživa POV 1,00 1,00 0,00 100,00 

50 Psychológia práce PCH 1,00 1,00 0,00 100,00 

51 Ruský jazyk RUJ 19,00 19,00 0,00 100,00 

52 Slovenský jazyk 
a literatúra 

SJL 23,50 22,50 1,00 95,74 

53 Spoločenská komunikácia SPK 1,00 1,00 0,00 100,00 

54 Stolovanie STL 1,00 1,00 0,00 100,00 

55 Strojárska technológia STT 4,50 4,50 0,00 100,00 

56 Strojárska výroba STV 4,00 4,00 0,00 100,00 

57 Stroje a zariadenia STZ 4,00 4,00 0,00 100,00 

58 Strojníctvo STN 2,00 2,00 1,00 100,00 

59 Suroviny SUR 3,00 3,00 0,00 100,00 

60 Špeciálne techniky a 
technológie 

SPT 0,50 0,50 0,00 100,00 

61 Technická mechanika TEM 4,00 4,00 0,00 100,00 

62 Technické kreslenie TCK 7,00 7,00 0,00 100,00 

63 Technické merania TMR 2,00 2,00 0,00 100,00 

64 Technológia montáže TMO 10,50 10,50 0,00 100,00 

65 Technológia cukrár TEC 4,00 4,00 0,00 100,00 

66 Technológia kuchár TEK 3,00 3,00 0,00 100,00 

67 Telesná a športová 
výchova 

TSV 19,50 19,50 0,00 100,00 

68 Tovaroznalectvo TVZ 2,00 2,00 0,00 100,00 

69 Účtovníctvo ÚČT 14,00 14,00 0,00 100,00 

70 Úvod do makroekonómie ÚVM 2,00 2,00 0,00 100,00 

71 Úvod do sveta práce ÚSP 1,00 1,00 0,00 100,00 

72 Základy strojárstva ZST 2,00 2,00 0,00 100,00 

 Spolu  554,50 532,50 23,00 96,08 
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Vyhodnotenie: 
Všeobecno-vzdelávacie predmety: odbornosť vyučovania bola zabezpečená v najväčšej možnej miere.  
Neodborne sa vyučovali predmety, etická výchova, biológia , občianska náuka, matematika, slovenský 
jazyk, anglický jazyk v učebných odboroch.   

 Odborné predmety: Vo všetkých študijných a učebných odboroch  sa nosné predmety  odboru - odborné 
predmety vyučovali odborne . Výnimku tvoril len  predmet elektrotechnika, ktorý sa  vyučoval neodborne.  

Celková odbornosť vyučovania na škole bola na úrovni 96,08% , čo oproti predchádzajúcemu školskému 
roku keď odbornosť bola 96,57 % je nárast  0,49%.   

 

 g) Údaje o počte zamestnancov školy a plnení kvalifikačného predpokladu   
pedagogických zamestnancov školy. 

 

 
P. č. 

 
Zamestnanci 

 
Učitelia 

 
MOV 

 
Spolu 

 

  
1 

 
Počet pedagogických zamestnancov 

21 9 30 

 Z toho:     plne kvalifikovaných   21 6 27 

                 študujúcich  Bc. 0 3 3 

                 adaptačné vzdelávanie 0 0 0 

 Vedúci zamestnanci s ukončeným  
  funkčným štúdiom 

3 1 4 

 
2 

 
Počet nepedagogických zamestnancov 

 
12 

 

 Z toho:  ekonómka 1 

              účtovníčka 1 

             referentka-  asistentka riaditeľky 1 

              údržbár- školník 1 

              upratovačky  2 

              strážnici 3 

              Personalistka /kumulovaná funkcia s učiteľkou ekon. predmetov 1 

              predavačka školská cukráreň 1 

              informatik  1 

3 Zamestnanci na dohodu :  4 

 Externý učiteľ 3 

 Odborný zamestnanec- školský psychológ 1 

P.č.P  
Meno  a priezvisko 
PZ 

Kateg. PZ Predmety 
vyučovania 

Kvalifi - 
kácia 

Dopĺ-ňa si 
kvalifik. 

Iné  

1. Mgr. Borbuliaková 
Anna 

učiteľka Odb. 
predmety 
potravinársk
e 

áno - Riadenie 
projektov 

2. Ing. Lazár Peter učiteľ Odb. 
predmety 
dopravné 

áno - zástupca 
riaditeľky školy  
 

3 Ing. Ungvarská 
Monika  

učiteľka Odb. 
predmety 

áno - Koordinátor RIS 
ASC agenda  , 



 - 15 - 

dopravné učiteľka poverená 
vedením TV, 
vedúca PK 
doprav. predmety 

4. Ing. Balková 
Bohumila 

učiteľka Odb. 
predmety 
strojárske. 

áno - Vedúca PK 
strojárstvo, 
projekty Erasmus 
+ 

5. Ing. Fekiačová Eva  učiteľka Odb. 
predmety  
ekonomické 

áno - záujmové krúžky 
školská knižnica 

6. Ing. Chovanec Ján  učiteľ Odb. 
predmety 
strojárske 

áno - 
CO školy 

7. Mgr. Izáková Jana  učiteľka na 
0,5 úväzok 

Fyzika, chémia 
  

áno - 
 

8. Ing. Janotová 
Ľubica 

učiteľka na 
0,5 úväzok 

Odb. 
predmety 
ekonomické 

áno - 
Personalistka, 
mzdy  

9. Mgr. Ližbetínová 
Alžbeta  

učiteľka  Anglický jazyk áno - Predseda ZO OZ 

10. Ing. Miškovová 
Žofia  

učiteľka Odb. 
predmety 
potravinárske 

nie áno Koordinátorka ŽR,  

11. Mgr. Marek Janek učiteľ Telesná 
výchova  a 
dejepis 

áno - Záujmové krúžky 
Vedúci zváračskej 
školy 

12. Mgr. Uramová  
Simona 

učiteľka Slovenský 
jazyk a 
literatúra 

áno - Referentka 
kultúry 
 

13. Ing. Pokorný 
Walter  

učiteľ Odborné 
predmety 
ekonomické 

áno - Finančná 
gramotnosť, 
záujmové krúžky 

14. Mgr. Prokajová 
Ľubica 

učiteľka Ruský jazyk, 
Tech.adminstr
a tívy, Etická 
výchova 

áno - 
Výchovná 
poradkyňa  
Záujmové krúžky 

15. Mgr. Stankovičová 
Dana  

učiteľka Matematika, 
informatika 

áno - Dlhodobo PN, 
zastup. Mgr. Hecl, 
RNDr. Holíková, 
Ing.Dunco 

16. Ing. Šumichrastová 
Mária  

učiteľka Odb. 
predmety 
ekonomické 

áno - Vedúca PK 
ekonomické 
predmety, 
predsedníčka rady 
školy 

17. Mgr. Trubínyová 
Mária  

učiteľka ADK, Ruský 
jazyk 

áno - Súťaže písania na 
stroji, záujmové 
krúžky 

18. Mgr. Ľubica 
Dudkievičová 

učiteľka Odb. 
predmety  
ekonomické 

áno  Zastupovanie  
Mgr. Uramovej 
počas MD 

19. Mgr. Botlo učiteľ  Nábož. áno - Externý učiteľ 
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výchova Kat. 

21. Mgr. Dubeková  učiteľ Nábož. 
výchova Ev. 

áno - Externý učiteľ 

22 Bc. Hroncová 
Andrea 

majsterka 
OV 

Odborný 
výcvik 

áno - Hlavná MOV –
potrav. Odbory, 
záujmové krúžky 

23. Kaufmanová Alena majsterka 
OV 

Odborný 
výcvik 

áno - Príprava na 
odborné súťaže 

24. Mičudová Eva  majsterka 
OV 

Odborný 
výcvik 

nie áno Záujmové krúžky 
MD 

25. Konček Michal  majsterka 
OV 

Odborný 
výcvik 

   nie    áno Záujmové krúžky, 
príprava súťaže 

26. Baculík  Jozef majster OV Odborný 
výcvik 

áno - Príprava na 
súťaže 

autoopravár 

27.  Bc. Brodniansky 
Ján 

majster OV Odborný 
výcvik 

áno -  Hlavný MOV 
strojárske odbory 
 

28. František Mráz Majster OV Odborný 
výcvik 

áno - 
 

28.  Oravec  Marián majster OV Odborný 
výcvik 

áno - Príprava na 
súťaže 
autoopravár 

29. Ratkovský Ján majster OV Odborný 
výcvik 

áno - Inštruktor ZŠ, 
záujm. krúžky 

30.  Mgr. Veronika 
Zeljenkova 

Školská 
psycholog. 

Odborné 
poradenstvo- 
žiaci, učitelia 

áno - Odborný 
zamestnanec 
Koordinátor 
nežiaduce 
závislosti 

 
 

h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 

 
Druh vzdelávania 

 
Ukončilo v šk. roku 

 
Pokračuje 

 
Spolu 

kvalifikačné 0 3 3 

aktualizačné 5 4 5 

inovačné 2 0 2 

Adaptačné vzdelávanie 0 0 0 

 
i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 
Múzeum SNP 

Dňa 7. 9. 2018 sa žiaci I.O a II.M zúčastnili prehliadky 

expozície Múzea SNP v Banskej Bystrici. 

Expozícia s názvom „Slovensko v protifašistickom hnutí 

odporu Európy v rokoch 1939-1945“  
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Exkurzia 

Dňa 18. 10. 2018 žiaci 1. ročníka šudijného odboru obchodná 

akadémia absolvovali exkurziu v krupinskom závode BROTHER 

INDUSTRIES, ktorý je jedným zo 17 výrobných podnikov 

japonskej spoločnosti BROTHER. Dozvedeli sme sa o histórii 

a zameraní podniku a mali sme možnosť priamo nahliadnuť do 

výrobného procesu.  

 

                                                                                             

Študentská firma  OBEO 

Dňa 25. októbra 2018 za uskutočnilo ustanovujúce valné 

zhromaždenie OBEO JA Firmy, na ktorom boli prítomní 

akcionári. Tretiaci študijného odboru obchodná 

akadémia v rámci predmetu podnikanie v cestovnom 

ruchu založili firmu, v ktorej si reálne precvičili získané 

vedomosti a zručnosti. 

 
Európska noc výskumníkov 
 
Dňa 28.9. 2018 sme v Banskej Bystrici navštívili Európsku 
noc výskumníkov. V  Europa Shopping Centre sme mali 
možnosť vidieť  vedecké stánky a prezentácie z 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technickej 
univerzity vo Zvolene, Žilinskej univerzity, Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ale aj vedcov a 
výskumníkov z rôznych oblastí. 
 
 

STREDOŠKOLÁK 

Dňa 23. 10. 2018 sme boli prezentovať našu školu a štúdium jednotlivých 

odborov na 6. ročníku podujatia s názvom „Stredoškolák“ vo Zvolene, 

ktoré bolo určené žiakom 8. a 9. ročníkov základných škôl. 

Žiakom základných škôl sme sprístupnili informácie o podmienkach 

štúdia na SOŠOaS v Krupine.  
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Erasmus+ mobilita žiakov Taliansko 

2018 

V priebehu realizácie projektu 

„Mobilitami žiakov a učiteľov 

k zvyšovaniu kvality školy“ naša škola 

vyslala spolu 18 žiakov a 7 

pedagogických zamestnancov na 

pracovné stáže do Talianska a na Maltu. 

Žiaci i pedagogickí zamestnanci si 

účasťou na stážach rozvíjali odborné a osobné zručnosti a získavali skúsenosti v krajinách EÚ v oblasti 

odborného vzdelávania a prípravy, so zameraním na stáže v podnikoch. Účasťou na pracovných stážach 

žiaci dosiahli predpokladané vzdelávacie výstupy. Počas trojtýždňovej stáže si žiaci rozvíjali odborné 

zručnosti a získavali nové skúsenosti pri práci v autoservisoch a reštauráciách. V rámci odbornej prípravy 

absolvovali didaktickú návštevu Hotelovej akadémie, Technického inštitútu, Olivového mlyna, Vinárstva. 

Vo voľnom čase žiaci i učitelia spoznávali históriu a kultúru Talianska priamo v meste Spoleto – návšteva 

pevnosti Rocca Albornoziana, archeologického múzea, katedrály Duomo. Jeden deň bol vyhradený na 

návštevu Ríma, počas ktorej navštívili najzaujímavejšie historické pamiatky, ako Bazilika a námestie Sv. 

Petra, Panteón, Anjelský hrad, Španielske schody, Fontána di Trevi, Koloseum. 

 
 
 ROZBEHNI SA 
Študenti tretieho ročníka študijného odboru obchodná akadémia 
Milan Stehlík a Jemima Maggs mali príležitosť zúčastniť sa školenia v 
oblasti začínajúceho podnikania a startupov. Zároveň sa stretli 
s pánom Jurajom Kováčom, ktorý je expert na startupy. 
Prostredníctvom jeho programu sa stali ambasádormi tejto 
organizácie s názvom: „Rozbehnisa.sk“ na našej SOŠOaS v 
Krupine. Vďaka cenným informáciám, ohľadom posudzovania 
nápadov, môžu spolužiakom umožniť otestovanie ich nápadov. 
 
 

 
Drogy sú cesta do tmy. 
 
Dňa 7.11.2018 sme mohli byť svedkami a 
poslucháčmi divadelného predstavenia “Drogy sú cesta do 
tmy”. No nebola to len taká“ obyčajná prednáška” ako tie 
predtým, na ktorých sme sa už toľkokrát zúčastnili, táto 
bola niečím jedinečná. Bola jedinečná tým, že to neboli 
také tie slová typu „Vyhýbajte sa tomu - je to zlé. “Bola to 
prednáška ktorá bola skutočná. Bol to skutočný príbeh, 
hraný skutočnými ľuďmi.  
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Čestné uznanie pre naše učiteľky ekonomiky 

Národohospodárska Fakulta, Ekonomickej univerzity v Bratislave, pri príležitosti 65.výročia svojho 
založenia, ocenila vybratých učiteľov ekonomických predmetov zo stredných škôl, ktorí prispievajú k 
skvalitneniu vzdelávania študentov ekonomických predmetoch. Z našej školy boli navrhnuté a pozvané p. 
učiteľky ekonomiky Ing. Monika Ungvarská a Ing. Mária Šumichrastová, ktoré si dňa 16.11.2018 prevzali 
Čestné uznanie dekana NHF EU Bratislava. Naše pani učiteľky ekonomických predmetov získali ocenenie 
za svoj prínos, zvyšovanie kvality výučby a úspechy, ktoré dosiahli so svojimi žiakmi v ekonomickom 
vzdelávaní počas svojho pôsobenia v školstve. 
 
 

 
 

 
Deň otvorených dverí na SOŠOaS Krupina 
 

Vo štvrtok 22.11.2018 SOŠ obchodu a služieb 
privítala vo svojich priestoroch žiakov základných 
škôl v sprievode svojich výchovných poradcov. Pri 
príležitosti Dňa otvorených dverí sme pre 
návštevníkov pripravili zaujímavý program. 
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60 rokov   1958 -2018 SOŠOaS Krupina 
 

4. decembra 2018 oficiálne oslávilo 60.výročie  svojho 
fungovania odborné školstvo v Krupine. Za toto 
obdobie zohrala odborná škola v Krupine významnú 
úlohu vo výchovno-vzdelávacom procese. Školu 
opustilo množstvo odborne vzdelaných absolventov a 
v súčasnosti funguje ako moderná odborná škola pod 
názvom Stredná odborná škola obchodu a služieb 
Krupina. 
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Zájazd  do Krakova 
Dňa 5. 12. 2018 žiaci tretieho ročníka 
obchodnej akadémie prostredníctvom 
JA Firmy Obeo zorganizovali zájazd do 
predvianočného Krakova. Začínali sme 
návštevou zámockého komplexu na 
Wawelskom návrší, kde sme mali 
možnosť navštíviť Katedrálnu baziliku 
sv. Stanislava a sv. Václava, kde sú 
pochovaní poľskí králi, sv. Stanislav 
a významné osobnosti poľského 
národa ako napríklad bývalý poľský 

prezident Lech Kaczyński s manželkou. Nasledujúca návšteva bola v kostole sv. Františka z Assisi, kde mali 
študenti možnosť vidieť  repliku Turínskeho plátna. Nakoniec bolo hlavné námestie Rynek Glówny 
(Krakovský rýnek), ležiaci v mestskej časti Stare Miasto, kde mali študenti možnosť individuálne sa 
poprechádzať po vianočných trhoch a užiť si predvianočnú atmosféru v Krakove. 
 

Krajská súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači 

14. februára 2019 sa uskutočnila krajská súťaž žiakov stredných škôl 
v spracovaní informácií na počítači na SOŠ hotelových služieb 
a obchodu vo Zvolene. Súťažilo sa v troch kategóriách – písanie na 
počítači, úprava textu na počítači a wordprocessing.  Z našej školy sa 
súťaže zúčastnil žiak 3. ročníka Milan Stehlík. Súťažil v kategórii 
písanie na počítači a umiestnil sa na 4. mieste. V tejto kategórii 
súťažilo 20 žiakov.  
 
 
 
 

 
 

Talianske pekárske umenie v Krupine 29.-30. 3. 2019 

Umenie talianskych pekárov, Vám bude predstavené 
prostredníctvom p. Mária Maurizi, z firmy Forno 
Maurizi Roma, v dňoch 29.3.2019 – 30.3.2019. Na 
dvojdňovom workshope v SOŠOaS Krupina sa naučíte 
piecť typické talianske veľkonočné pečivo COLOMBA 
a ďalšie sladké dobroty castagnole, frappe , ako aj 
pripravovať pravú taliansku Pizzu. O kvalite múky 
Vám svojou prednáškou rozšíri vedomosti p. Paolo 
Montalto, ktorý bude zastupovať mlyn Farchioni . Zo 
stretnutia si okrem receptov a pracovných postupov 

odnesiete aj množstvo gastronomických poznatkov, ktoré využijete vo svojej práci .  
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Súťaž Roadshow 2018  

Odovzdávanie cien v Celoslovenskej súťaži Úradu 

vlády SR Roadshow 2018. Súťaž umožnila šikovným 

tímom stredoškolákov, predstaviť svoje nápady na 

čerpanie fondov EÚ. Ceny súťažiacim odovzdával 

vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Ladislav 

Miko a predstavitelia Úradu vlády SR. Súťažný tím zo 

SOŠOaS Krupina si prevzal ceny za  2. miesto. Žiaci 

súťažili v tíme pod názvom: „SPACE TEAM“ a tvorili ho 

Pavol Vyletel, Sofia Kaufmanová, Dušan Remiar, 

Martina Kružliaková. Odborným garantom  bola učiteľka  ekonomických  predmetov Ing. Eva Fekiačová. 

Projekt  našich žiakov získal  od odbornej komisie 160 bodov a v celkovom hodnotení sa umiestnili na 2. 

mieste. Cieľom projektu je vytvoriť estetické, funkčné, oddychové a bezpečné verejné priestranstvo v 

centrálnej časti obce pre všetky vekové skupiny obyvateľstva. Priestor bude slúžiť ako oddychová zóna aj 

pre turistov, ktorí v hojnej miere navštevujú Bzovícky hrad a okolité prírodne a kultúrne pamiatky (hrad 

Čabraď, Trúbiaci kameň, a pod.).  

 

Turistický kurz VYSOKÉ TATRY 2019 

Grant z úradu vlády, chuť žiakov a učiteľov, dobrá nálada 

a krásne 3 dni vo Vysokých Tatrách.     V dňoch 10.6 – 12. 6. 

2019 skupinka žiakov našej školy pod vedením svojich 

pedagógov (Mgr. Janek, Mgr. Ližbetinová, Mgr. 

Dutkievičová) prežila krásne,  

 
 
 
 

 

Pracovná stáž žiakov v Krakowe – Erasmus+ 

 Plán odbornej stáže pre skupinu Autoopravár mechanik  to boli bežné opravy a diagnostika 

pri opravách automobilov - brzdy, geometria, meranie tlakov, klimatizácia.Pre skupinu 

Mechanikov strojov a zariadení to bolo zváranie metódami MAG, MIG, TIG, GAZ, 

ďalej obsluhu CNC strojov – frézka, sústruh, základy pneumatiky, obsluhu klasických 

obrábacích strojov - sústruhy a frézy, základy kovania. Naši žiaci túto prax vykonávali so 

záujmom. V popoludňajších hodinách po vyučovaní sme navštevovali kultúrne pamiatky, 

galérie, Národné múzeum - výstava obrazov, zbraní, Múzeum letectva, Vyhliadkový kopec, 

KOCIUSKA. Odbornej stáže sa na týždňovom pobyte zúčastnili aj  učitelia odborných 

predmetov zo SOŠOaS Krupina. 
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Súťaže  a výstavy umiestnenie : 
 

Názov súťaže 

Umiestnenie 

Meno 
Súťažiaceho 

Regionáln
e / krajské 
kolo 

Celoslovenské 
kolo 
 

Medzinárodné 
súťaže 

DANÚBIUS  
GASTRO 

Lucia Pardusová 
Simona Šušovicová 

- 1 - 

DANÚBIUS  
GASTRO 

Paulína Lalíková  - 3 - 

ROADSHOW 2018 

„SPACE TEAM“  Pavol 
Vyletel, Sofia 
Kaufmanová, Dušan 
Remiar, Martina 
Kružliaková. 

- 2 - 
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SPRACOVANIE 
INFORMÁCIÍ  NA 
POČÍTAČI 

 

Milan Stehlík 4 - - 

GASTRO CUP 
Erika Fabianová  2  - 

GASTRO CUP  
Terézia Balážová  3 - - 

TOP CUKRÁR Lucia Pardusová  - 2 - 

FUTSAL družstvo 2 - - 

FLORBAL Družstvo  3 - - 

OLYPIJSKY KVÍZ  Družstvo   4 - - 

 
 
j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená (§2ods.1 písm. j vyhlášky Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky č.9/2006 Z. z.) 
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k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
     inšpekciou 
 
 V dňoch od15.2.2019 do 22.3.2019  bola vykonaná tematická inšpekcia vo firme Continental Automotive 
Systems Slovakia, s.r.o. Zvolen. Inšpekcia bola zameraná na Duálne vzdelávanie vo firme, zároveň 
prebehla kontrola dokumentov k vzdelávaniu na škole. 
 

 
l) Údaje o priestorových a materiálno - technických podmienkach školy 

 
 

 
Priestory teoretického vyučovania 

 
Účel 

 
Počet 

Klasické učebne Teoretické vyučovanie 8 

Odb. učebne informatiky  Teoretické vyučovanie 2 

Odborná učebňa ADK Teoretické vyučovanie 1 

Odborná učebňa  autoopravár  Teoretické vyučovanie 1 

Odborná učebňa  strojárska Teoretické vyučovanie 1 

Odborná učebňa ekonom. predmetov  Teoretické vyučovanie 1 

Odborná učebňa+ Potravinárske laboratórium Teoretické vyučovanie 1 

Posilňovňa, herňa Teoretické vyučovanie 3 

Ihriská + doskočište na skok o diaľky Teoretické vyučovanie 2 +1 

Exteriérový stôl na stolný tenis Teoretické vyučovanie 1 

Telocvičňa Teoretické vyučovanie 1 

Jazyková učebňa Teoretické vyučovanie 1 

         
 

 
Priestory odborného výcviku 

 
Využitie v odboroch 

 
Poče
t 

Dielňa pre ručné obrábanie kovov autoopravár, mechanik strojov, 
strojárstvo 

3 

Dielňa pre strojové obrábanie kovov autoopravár, mechanik strojov, 
strojárstvo 

2 

Dielňa pre diagnostiku a príjem vozidiel autoopravár 1 

Dielňa pre bežný servis autoopravár 1 

Dielňa pre opravu motorov a prevodoviek autoopravár 1 

Odborná učebňa  strojárske  odbory autoopravár 1 

Dielňa na výučbu v odbore autoopravár modely+ rezy motor. vozidiel 1 

Zváračská škola pre žiakov i verejnosť 1 

Dielňa pre delenie materiálov autoopravár, obrábač kovov 1 

Dielňa pre cukrársku výrobu cukrár, potrav. výroba 3 

Dielňa  pre výučbu kuchárov kuchár 1 

Učebňa pre potravinársku výrobu cukrár, potrav. výroba 1 

Predajňa cukrárskych výrobkov cukrár 1 
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m)  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-   
         vzdelávacej činnosti školy 
 
 

P. č. Názov  € Financie zdaní 

1. Dotácie zo ŠR na žiakov v školskom roku 2018/2019 v € 560956,33 57 268 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov od rodičov žiakov 
v €  
 

0 0 

3. Prijaté finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy v € 
(nenormatívne),  
z toho :         

1299 3712 

- na osobné náklady 614 1890 

- na materiálové zabezpečenie krúžkov 685 1822 

- ostatné náklady /služby / 0 0 

4. Finančné prostriedky získane z hl. činnosti SOŠ                    
v šk.r.2018/2019 z toho                                                           

45452  

prenájom 3317  

služby a dodávky OV 
 

41 334,73  

služby autoškoly 
 

1030  

služby zváračskej školy 800  

 Služby cukrárska výroba 38058,46  

 Služby cukrársky tovar 2246,27  

                 
 
                       
n)  Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na  

príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

 

1. Zachovať  a rozšíriť ponuku  odborné vzdelávania   v okrese Krupina  
 

   Spôsob plnenia cieľa :  vhodne zvoleným náborom   získať žiakov  zo ZŠ   

           do odborného  vzdelávanie  

- ponúknuť verejnosti možnosť vzdelávacích a rekvalifikačných kurzov 

- spolupodieľať sa na vzdelávaní verejnosti rôznymi neformálnymi akciami 

- využiť danosti regiónu – spolupráca  odboru cukrár kuchár  

- poskytnúť duálne vzdelávanie v odbore mechanik strojov a zariadení  

 

 Vyhodnotenie cieľa: Úloha sa plní, nábor žiakov sa robí  na ZŠ , ale aj na gastronomických akciách, 

ktoré sa konajú v regióne. Prezentáciou školy na remeselných jarmokoch v okresnom meste a 

organizovaním rôznych prezentácií v školskej cukrárni, účasťou na gastronomických súťažiach 

a zverejnením výsledkov v médiách . Škola organizovala workshop  zameraný na vzdelávanie pre 
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širokú verejnosti z oblasti Talianske pekárske umenie. Prezentácia  odborného vzdelávania na 

základných školách v okrese Krupina počas dní otvorených dverí. Prezentácia odborného 

vzdelávania na akcii Stredoškolák v rámci stredných škôl vo Zvolene. Spoločný nábor  s firmou  

Continental do DUALPRO vzdelávania a firmami  z okresu Krupina. 

 

 
2. Skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi , verejnosťou   

a ostatnými školami na princípe partnerstva. 
 

Spôsob plnenia cieľa  

-   zapojiť rodičov do procesu školy najmä v oblasti záujmového vzdelávania   

      a voľno časových aktivít 

- aktívne zapájať zamestnávateľov do tvorby ŠKVP,  výchovno -  vzdelávacieho procesu 

- vytvárať spoluprácu so školami navzájom si vymieňať skúseností a poznatky 

Vyhodnotenie cieľa : Na škole pracovalo 12 záujmových krúžkov  

a pracovalo v nich 156 žiakov. Žiaci a pedagogický pracovníci úspešne reprezentovali školu na 

krajských, celoslovenských  a medzinárodných súťažiach . Žiacka rada školy, zorganizovala  

Imatrikuláciu žiakov prvých ročníkov. Olympijský deň,  spojený s občerstvením. Zároveň sa žiaci    

pripravovali a zúčastňovali rôznych  športových súťaží. Prezentovali svoju žiacku firmu OBEO , na  

verejnosti  prostredníctvom aktivít, príprava a   animátorstvo na športových dňoch firiem, realizácia 

ankiet, služby hostesiek pre rôznych zákazníkov šírili dobré meno školy a získavali kompetencie 

priamo v teréne.  Žiaci školy sa aktívne  zapájali do aktivít , ktoré vyhlásili rôzne nadácie, a združenia 

napr. Deň dobrovoľníctva, Deň Zeme, Deň narcisov, Rozbehni sa . Prostredníctvom zbierok , alebo  

vlastnej práce  odovzdávali na verejnosti pridanú hodnotu k svojmu vzdelávaniu. Vo všetkých 

odboroch prípravy žiakov sme spolupracovali s profesijnými komorami , zamestnávateľmi , 

občianskymi združeniami . Zamestnávatelia  boli oboznámený so ŠkVP pri nástupe žiakov na odborný 

výcvik a odbornú prax. Zároveň im bolo ponúknutá možnosť spolupodieľať sa na tvorbe  ŠKVP.  

 
 
3. Lepšou vzájomnou spoluprácou medzi školou a rodičmi zlepšiť dochádzku žiakov na   

vyučovanie. 
 

    Spôsob plnenia cieľa : 

    - sledovaním dochádzky  na vyučovanie. 

 - pravidelne informovať rodičov o dochádzke ich detí na vyučovanie 

 - pomocou výchovných opatrení znížiť neospravedlnenú absenciu  

 - zabezpečiť dôsledné splnenie potrebného počtu hodín odborného výcviku   

pre vykonanie Záverečnej skúšky . 

- informovať príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie o nedbalej povinnej školskej dochádzke 
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Vyhodnotenie cieľa : Na splnenie cieľa  sa snažíme zapájať aj  samosprávu v mieste trvalého bydliska 

zákonných zástupcov, hlavne  u problémových  žiakov, ktorí  vymeškávajú  vyučovanie a svoju neúčasť 

na vyučovaní neospravedlňujú. Triedni  učitelia spolupracujú s  ÚPSVaR Zvolen , CPPPaP Zvolen, 

školskou psychologičkou. Snažia sa  usmerniť žiakov z nedbalou povinnou školskou dochádzkou. 

Dôslednou kontrolou  odučených hodín na odbornom výcviku sa zlepšila dochádzka na vyučovanie 

odborného výcviku a  príprava na záverečné skúšky.  

 

 
4. Zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia 

 
Spôsob plnenia cieľa :  

- zlepšiť prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy 

- zrekonštruovať špeciálnu učebňu pre praktickú príprav žiakov 

 

Vyhodnotenie cieľa :  Okolie školy a dielní sa pravidelne upravuje a rekonštruuje , žiaci a zamestnanci 

pravidelne udržujú zeleň a kvety v škole ako aj v jej okolí. Pomocou grantu žiaci vybudovali oddychové 

zóny pre seba.  

 

  
5. Zvýšenie úrovne školy v súvislosti s obsahom a kvalitou vzdelávania 

 
 Spôsob plnenia cieľa :  

- získanie  certifikátov  vo vzdelávaní realizovanom prostredníctvom firiem , odbory: mechanik 

strojov a zariadení, Obchodná akadémia, cukrár , kuchár 

- uplatniť nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia ,  

- zabezpečiť kvalitné učebné pomôcky a vzdelávanie pedagógov 

- umožniť žiakom a pedagógom zahraničné stáže 

- vytvárať priaznivé sociálne a  emociálne pracovné prostredie v teoretickom a praktickom 

vyučovaní  

- ŠKVP vypracovať v súlade s požiadavkami  podnikateľských subjektov a trhu práce. 

- spolupracovať s priemyselnými komorami a profesijnými zväzmi v súlade so zákonom o odbornom 

vzdelávaní pri stanovovaní kritérií ukončovania vzdelania.  

 

Vyhodnotenie cieľa :  

V spolupráci s Ja Slovensko, zamestnávateľskými zväzmi , sme vo vzdelávaní zaviedli inovácie a žiaci 

získavajú certifikáty s podnikania v cestovnom ruchu. Odborné učebne boli vybavené počítačmi, 

z grantu  projektu IROP na Zlepšenie podmienok odborného vzdelávania  a počítačmi získanými zo 

súťaže Roadshow, ktoré získali žiaci za umiestnenie v súťaži. Rovnako sa doplnili z tohto grantu 

učebné pomôcky pre  ďalšie odbory na škole. 
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6. Nadviazať užšiu spoluprácu so zamestnávateľmi v regióne. 

         Spôsob plnenia cieľa :  

   - aktívne zapojiť zamestnávateľov  do náboru  žiakov zo ZŠ. 

         - získanie nových študijných odborov a ich akreditácia na škole 

   - zaistiť sponzorské príspevky a granty  na  zorganizovanie odborných exkurzií a stáží. 

   - zabezpečiť prezentáciu rôznych profesií počas dní otvorených dverí na škole. 

 

         Vyhodnotenie cieľa : Škola získala grant na realizáciu  dňa otvorených dverí, podieľali sa aj 

zástupcovia firiem : Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. Zvolen . Žiaci odboru mechanik 

strojov, obchodná akadémia vykonávajú odbornú prax a odborný výcvik u zamestnávateľov 

z regiónu.  

         Počas celého školského roka sme podporovali neformálne vzdelávanie žiakov.  

         Zástupcovia zamestnávateľov a profesíjnych zväzov sa aktívne spolupodieľali na zdarnom priebehu 

maturitných a záverečných skúšok žiakov.  

          

7.  Zapojiť školu do  medzinárodných projektov, získanie grantov a sponzorských príspevkov. 
 

 Spôsob plnenia cieľa :  

- získať finančný grant v rámci programu ERASMUS +.  

- Zapojiť učiteľov do odborných stáží 

- reagovať na výzvy na podávanie projektov pre stredné školy, podaním žiadostí. 

 Vyhodnotenie cieľa : V rámci agentúry  celoživotného vzdelávania a programu ERASMUS +, sme získali 

 grant  na  v Taliansku a Polsku.  

         Stáže žiakov a pedagogických zamestnancov  boli realizované a poznatky sa aplikujú do odborného 

vyučovania. Cieľovými krajinami  boli Malta a Taliansko, Polsko. Projekt bol schválený a zrealizovaný 

počas šk. roku 2018/19 .V rámci programu ERASMUS+ z grantu EU sa žiaci školy z odboru Obchodná 

akadémia  a Mechanik strojov a zariadení, Autoopravár mechanik zúčastnili mobilít . Počas troch 

týždňov žiaci vykonávali odbornú stáž v prijímajúcich organizáciách a v podnikoch, kde si zlepšovali 

a získavali odborné vedomosti, zručnosti a popri tom využívali svoje jazykové kompetencie. V rámci 

voľného času navštívili množstvo kultúrnych pamiatok a zaujímavostí. Pedagogickí zamestnanci 

absolvovali stáž počas jedného týždňa. Mobilita nám priniesla nielen praktické zručnosti v daných 

odboroch, ale hlavne zlepšenie sa v anglickom jazyku, spoznanie novej kultúry, jedál, zvykov a 

tradícií. 

  

 



 - 30 - 

 
8.  Spolupráca s mestom Krupina a  regionálnymi združeniami - zorganizovať  regionálnu súťaž 

„Tradičná chuť Vianoc“ – priblížiť tradície cukrárskeho  remesla.  
 

Spôsob plnenia cieľa : 

- v spolupráci s primátorom mesta Krupina,  riaditeľom Mestského kultúrneho centra Krupina, 

včelárskymi združeniami regiónu Krupina a regionálnym združením „Tradičná chuť regiónov 

Slovenska", sme zorganizovali 7.ročník Tradičnej chuti Vianoc. 

Vyhodnotenie cieľa :  

Počas uplynulého školského roka sa akcia nekonala. Prebiehali oslavy založenia školy.. 

 

    
9.  Podpora talentu , osobnosti a záujmu každého žiaka. 

 
      Spôsob plnenia cieľa : 

     - vytvárať prostredie školy založené na tvorivo – humánnom a poznatkovo   

       hodnotovom prístupe k vzdelávaniu s dôrazom na aktivitu a slobodu     

       osobnosti žiaka 

    -  rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie      

       a radosti z úspechu 

 

Vyhodnotenie cieľa :  

       Pedagogickí zamestnanci sa podieľajú na naplnení záujmov žiakov počas     

       vyučovania ako aj počas osobného voľna. Žiaci sa zapájali do odborných  

       súťaží. Učitelia odborných predmetov a majstri OV sa spolupodieľali na    

       príprave žiakov  na odborné súťaže. Žiaci ktorí školu reprezentovali na rôznych    

akciách v rámci celej SR ako jaj v zahraničí  sú odmeňovaní po skončení súťaže  vecnými cenami, ako 

aj na konci školského roka knižnou odmenou. Rovnako v zmysle smernice  si môžu vo zvýhodnenom 

kurzom na  zváračské oprávnenie. Na škole pracuje žiacka školská rada,  podieľa sa na organizovaní  

a realizovaní školských akcií, súťaží. Škola pravidelne realizuje Športovo relaxačný deň v mesiaci jún. 

Počas tohto dňa spolu  v športových disciplínach, turistike a spoločnom varení občerstvenia navzájom 

spolupracujú učitelia so žiakmi a dochádza k neformálnemu vzájomnému zblíženiu. V tomto školskom 

roku bol tento deň v znamení Olympijských kruhov a jeho symbolov. Kultúrna referentka školy 

zabezpečuje po dohode s vyučujúcimi a vedením školy   kultúrne podujatia pre žiakov a pedagógov 

školy. Školská psychologička, výchovná poradkyňa a učiteľ poverený  protidrogovým poradenstvom 

úzko spolupracujú s rodičmi, žiakmi školy,  a organizáciami poskytujúcimi poradenstvo v tejto oblasti 

vzdelávania a výchovy žiakov.  

  Vyhodnotenie cieľa :  Cieľ bol splnený 
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o)   Oblasti v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých      sú nedostatky a treba 
úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane    návrhov opatrení 

SWOT analýza 

 
Silné stránky 
 

 
Slabé stránky 

 
 vo všetkých študijných a učebných 

odboroch sa odborné predmety 
vyučujú odborne 

 60. ročná tradícia školy 
 škola, ktorá poskytuje odborné 

vzdelávanie pre región 
 vo všetkých odboroch sa spolu 

podieľajú podnikatelia na príprave  
žiakov – Odb. prax a OV priamo 
v podnikateľských subjektoch 

 kvalitná príprava žiakov v odboroch 
úspechy  na medzinárodnej. 

           úrovni  
 pedagogickí pracovníci sa priebežne 

vzdelávajú  
 vlastná cukrárska výrobňa a predajňa 

výrobkov 
 vlastná autodielňa ,  
 vybavená strojárska dielňa  
 zváračská škola a autoškola 
 dobrá spolupráca so samosprávou 

a regionálnymi  občianskymi 
združeniami 

 dobrá spolupráca s profesijnými 
zväzmi 

 dobrá spolupráca podnikateľmi  v 
regióne 

 

 
 nedostatok finančných prostriedkov na 

opravu školských budov 
 ekonomická náročnosť učebných 

odborov 
 slabý záujem žiakov o trojročné učebné 

odbory 
 väčšina žiakov so sociálne slabého 

prostredia 
 staré budovy a sociálne zariadenia 
 chýbajúce šatne a staré sociálne 

zariadenia 
 nárast sociálnej ohrozenosti mládeže 
 klesajúce počty populácie 
 nárast žiakov s neukončeným 9-tym 

ročníkom ZŠ 
 neadekvátne finančné a morálne 

ohodnotenie učiteľa spoločnosťou 
 nízke ohodnotenie nepedagogických 

zamestnancov školy 
 negatívne vplyvy vonkajších činiteľov na 

žiakov 
 nedostatok finančných prostriedkov na 

ohodnotenie voľno časových aktivít 
učiteľov so žiakmi 

 nedostatok finančných prostriedkov na 
odmeny PZ za prácu nad rámec 
povinnosti 

 
Príležitosti 

 
Ohrozenie a riziká 

 
 Duálne vzdelávanie v strojárskych 

a potravinárskych odboroch 
 Otvorenie nových študijných 

a učebných odborov 
 Podpora  športu v meste Krupina  
  Získanie maturitného vysvedčenia 

možnosť v nadstavbovom štúdiu pre  
verejnosť v regióne 

 Pracovné mobility - získavanie 
odborných  kompetencii v krajinách 
EÚ 

 Podpora ďalšieho vzdelávania 
pedagogických pracovníkov 

 Budovanie priemyselného parku 
v meste,  

 
 nedostatok finančných 
      prostriedkov na základe 
      normatívneho financovania 
 na školu sa hlásia žiaci so slabými 

študijnými výsledkami  a s problémovým 
správaním 

 žiaci zo sociálne znevýhodneného 
prostredia 

 podceňovanie odborného vzdelávania 
verejnosťou 

 vplyv nežiaducich javov na mládež 
 nárast ťažko vzdelávateľných žiakov zo ZŠ 
 nižší počet žiakov na základných školách 
 sťahovanie mladých ľudí z regiónu za 

prácou do krajín EÚ 
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 Spolupráca s podnikateľskými 
subjektmi 

 Možnosť získania zváračské a vodičské 
oprávnenie počas štúdia 

 modernizácia školy, vyučovacieho 
procesu 

 spolupráca so 
samosprávou, regionálnymi 
združeniami a zamestnávateľskými 
zväzmi  

 poskytovanie služieb v rámci 
celoživotného vzdelávania 
akreditovanými kurzami a  
pomaturitným vzdelávaním 
 

 pokles populácie v regióne  
 odchod žiakov za lukratívnejšími 

študijnými odbormi do susedných miest 
 prijímanie žiakov  nedostatočnými 

výsledkami na študijné odbory 
 zlá finančná situácia rodičov - nemožnosť 

realizovať niektoré kurzy 
 slabá príprava žiakov na ZŠ pre štúdium 

na technických odboroch 
  

   
 
Prijaté opatrenia na eliminovanie slabých stránok a odstránenia rizík. 
 

1. Vytvoriť systém vnútorný systém hodnotenia na základe sebareflexie 

2. Poskytovať žiakom školy možnosť získať  certifikáty vo svojich odboroch  

3. Oprava budov dielní a zrealizovať schválený projekt na vybavenie  dielní OV prostriedky  pomocou  

financií z eurofondov. 

4. Zrealizovať projekt EU na vybavenie odbornej učebne pre odbor OA 

5. Úspešne sa naďalej zapájať do výziev na finančné granty a podpory – získať  učebné pomôcky 

a vybavenie na vyučovací proces. 

6. Zrealizovať projekt na do vybavenie telocvične učebnými pomôckami na TV. 

7. Získať financie na vybudovanie odbornej učebne pre mechanikov strojov. 

8. Zapracovať zákon 138 /2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch do pracovného poriadku 

9. Prezentovať školu v širšej verejnosti i naďalej formou rôznych prezentácií, súťaží a spolupracovať 

so ZŠ za pomoci  zamestnávateľských zväzov a podnikateľskej verejnosti. 

10. Kvalitným a systematickým náborom  získať  väčší počet žiakov do prvých ročníkov. 

11. Podporovať vzdelávanie pedagógov školy na rozšírenie kompetencií v súlade s rozvojom 

technológií vo všetkých zameraniach a odboroch na škole. 

12. Zapájať sa do súťaží  a  aktivít mimo vyučovania, ponúknuť záujmové krúžky žiakom školy, 

reprezentovať školu na rôznych odborných súťažiach .  

13. Získať grant na realizáciu pracovných mobilít v krajinách EÚ- Erasmus + 

14. Naďalej spolupracovať so zamestnávateľmi a profesijnými združeniami v regióne. 

15. Spolupráca s mestom Krupina a  regionálnymi združeniami, podieľať sa na činnostiach v rámci 

prezentácie školy,  zorganizovať 5. ročník regionálnej súťaže „Tradičná chuť Vianoc“ – priblížiť 

tradície cukrárskeho remesla. 

16. Realizáciu záujmových krúžkov  rozvíjať športové aktivity žiakov . 

17. Využiť stabilné firmy  na spoluprácu v odbornom vzdelávaní. 
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18. Využiť mimoriadne dobré podmienky na šport v Krupine na  prospech školy , tak aby  čo najviac 

žiakov  so športových tried ZŠ ostávalo na SOŠOaS.   

19. Požiadať o nové študijné  a učebné  odbory aby sa mohli  spájať príbuzné odbory         

      do spoločných tried. Zrealizovať spoluprácu s COOP Jednota Krupina. 

20. Aktívne zapájanie školy do charitatívnych zbierok, Študentskej kvapky, týždňa dobrovoľníctva 

a iných akcií konaných v regióne  a okrese   Krupina. 

21.  Modernizovať  učebne na škole tak, aby pedagogický proces na škole bol v súlade s požiadavkami 

modernej doby. 

22. Získať partnerskú školu na realizáciu programu internacionalizácie. 

23. Aktívne sa zapájať do akcii v rámci ochrany životného prostredia,    

       prírody a človeka. 

24. Umožniť žiakom pomocou exkurzií kontakt s novinkami vedy a techniky  v odbore. 

25. Pomocou výchovno - vzdelávacích koncertov , besied , workshopov a exkurzií prispieť k získaniu 

všeobecných kompetencií žiakov a znížiť riziko závislostí žiakov. 

26. Podporovať neformálne vzdelávanie  na škole. 

27. Podporovať prácu školského psychológa na  škole.  

 

 
 p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie      

        žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie    
        štúdium.  

     

Počet 
končiacich  
žiakov  

Dĺžka  
Štúdia 
v 
rokoch 

 NŠ Počet 
prijatýc
h na VŠ 

Prijatí do 
zamestna
nia 

ÚPSVaR Nemáme 
informácie 

16 4 0 1 9 - 6 

 6 2 2 0 4 - - 

13 3 5 0 2 - 3 

35 - 7 1 15 - 9 

 
 
(2) Ďalšie informácie o škole 
 

a) Psycho - hygienické podmienky výchovy a vzdelávania (§ 2 ods. 2 písm. a    
   Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z.)  
 
   V rámci psycho - hygieny pôsobí  na škole školská psychologička, zabezpečuje poradenstvo pre  žiakov a 
učiteľov, ako zvládať stres a rôzne životné situácie. O ohrození v podobe návykových látok ako aj 
obchodovanie s ľuďmi vedie so žiakmi neformálne  rozhovory počas hodín na  to určených. Zároveň 
zabezpečuje spoluprácu s ICM Krupina a ÚPSVaR Zvolen, OR PZ Krupina. Akcie boli zahrnuté do plánu 
 aktivít neformálneho vzdelávania žiakov školy. 
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b) Voľno časové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b Vyhlášky Ministerstva   
   školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z.)  
 
  O voľný čas žiakov sa starajú pedagógovia prostredníctvom krúžkov. Z celkového     počtu 225 vydaných 
vzdelávacích poukazov bolo 144 prijatých. Žiaci pracovali     v nasledovných krúžkoch v školskom roku 
2018/2019: 
 

P. č. Názov krúžku šk. r. 2017/18   Vedúci krúžku 

1.  Mini cukrár Michal Konček 

2.  Zváračský Ján Ratkovský 

3.  Mladý účtovník  Ing. Fekiačová  

4.  Tenisový krúžok  Ing. Walter Pokorný 

5.  Kondičná kulturistika Mgr. Marek Janek 

6.  Šikovné ruky  Mgr. Prokajová  

7.  Elektronické šípky Mgr. Marek Janek  

8.  Turistický Ing. Fekiačová  

9.  Píšeme rýchlo a presne Mgr. Trubínyová 

10.  Mladá promóterka Alena Kaufmanová 

11.  AJ v praxi Mgr. Alžbeta Ližbetínová 

12.  Volejbalový krúžok  Ing. Walter pokorný  

 
c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom (§ 2 ods. 2 písm. vyhlášky 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z.)  
 
  Spolupráca školy s rodičmi je na dobrej úrovni, triedni učitelia  pravidelne informujú   
  rodičov o svojich žiakoch. Prípadné problémové situácie boli riešené za pomoci  výchovnej   poradkyne 
a odborného zamestnanca CPPPaP Zvolen a školskej  psychologičky. Škola rodičov    pozýva na rodičovskú 
schôdzku prostredníctvo triednych učiteľov. Na  škole  pracuje OZ rodičov pri SOŠOaS Krupina 
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 písm. d Vyhlášky 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z.)  
 
Naša škola patrí medzi menšie školy, čo so sebou prináša veľmi pozitívne vzťahy medzi žiakmi 
a pedagogickými zamestnancami školy. Osobné pohovory so žiakmi,  osobný kontakt  prináša rýchle 
a efektívne riešenie vzniknutých krízových situácií. V škole pracoval krúžok MINICUÁR, kde sme priblížili 
žiakom ZŠ odbor cukrár. Zo strany žiakov ZŠ bol záujem o prácu v tomto krúžku.  
 
e) Firmy, ktoré so školou spolupracovali v šk. r. 2018 / 2019  
 

Názov firmy Odborná prax / odborný  výcvik  

Continental Automotive Systems Slovakia 
s.r.o. Zvolen 

Mechanik strojov 

WAY INDUSTRIES a. s. Krupina Mechanik strojov,  Obchodná akadémia 

 OP - TIM, spol. s r.o.,Krupina ODP Obchodná akadémia 

Lind Mobler Slovakia sro krajčír 

Wittur S.r.o. production site, Krupina ODP Obchodná akadémia, Mech. strojov 

Autoopravy  Peter Lendvorský Krupina 
Pavel Kocka-PMKP Autotransport 
Hontianske Nemce  
Autoservis  Sliacky ,Krupina 
Autoservis Praženica, Bzovík 
 Autokavos , s.r.o. Krupina 

  
 
 
OV – autoopravár ( 3.roč) 

https://www.vsetkyfirmy.sk/firma/op---tim,-spol.-s-r.o.
https://www.azet.sk/firma/44271/pavel-kocka-pmkp-autotransport/
https://www.azet.sk/firma/44271/pavel-kocka-pmkp-autotransport/


 - 35 - 

Pekáreň Bzovík, Krupina  OV potravinárska výroba F 
 OP - potravinárska výroba NŠ 

Dipos Milan Desat Banská Bystrica  Cukrárske suroviny, technológie, stroje  

Zeelandia s.r.o.  Košice  Cukrárske suroviny, technológie, 

Royal Gastro,Zvolen  Cukrárske výrobky, sponzor školy 

Domovy sociálnych služieb Krupina  OV potravinárska výroba F/2 roč. 

GAS Krupina školská stravovňa  OV potravinárska výroba F/2 roč. 

Tesko Krupina OV potravinárska výroba  F 2 roč. 

Hotel Slovan Krupina  OV kuchár cukrár 

Hotel Hviezda Dudince OV kuchár cukrár 

Hotel Sitno Vyhne  OV kuchár cukrár 

Mesto Krupina ODP Obchodná akadémia 

Ja Slovensko   Obchodná akadémia  

                                            
 Pedagogická Rada školy :  
 
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti Strednej odbornej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. 

o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti bola prerokovaná v pedagogickej rade  dňa: 

11. 10. 2019. 

 

 

 

 

      
 
 

Krupina  11. október 2019                                         Vypracovala : Mgr. Anna Borbuliaková, 
 

                                                                                 riaditeľka školy 
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Rada školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb ,  
M.R. Štefánika 8,  963 01 Krupina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

S T A N O V I S K O 
 

     Rada školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Krupine berie na vedomie Správu  
o výchovno-vzdelávacej činnosti  za školský rok 2018/ 2019. 

       
  

 

 

 

 

Správa bola prerokovaná na zasadnutí Rady školy dňa    15.10.2019.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     Ing. Mária Šumichrastová  
                                                                                      Predsedníčka  Rady školy 
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