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Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006
3. Plán práce školy na šk. rok 2016/2017
4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce predmetových komisií
5. Informácie o činnosti Rady školy pri SOU
6. Ďalšie podklady - správy z jednotlivých podujatí
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Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Súkromnej spojenej školy, ul. Biela voda 2, Kežmarok
za školský rok 2017/2018
I.
A) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a)
1. Názov školy:
2. Adresa školy:
Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, ul. Biela voda 2, 060 01 Kežmarok
Kežmarok s organizačnými zložkami:
a) Súkromná stredná odborná škola,
ul. Biela voda 2, Kežmarok
b) Súkromné odborné učilište,
ul. Biela voda 2, Kežmarok
3. Elokované pracoviská ako súčasť Elokované pracovisko, Krížová Ves
Súkromnej spojenej školy, ul. Biela voda 2, - učebné odbory:
3178 F výroba konfekcie
Kežmarok:
3383 F spracúvanie dreva
Elokované pracovisko, Podhorany
- učebné odbory:
3178 F výroba konfekcie
3383 F spracúvanie dreva
Elokované pracovisko, Ihľany
- učebné odbory:
3178 F výroba konfekcie
3686 F stavebná výroba
Elokované pracovisko, Podsádek
- učebné odbory:
3178 F výroba konfekcie
3383 F spracúvanie dreva
3686 F stavebná výroba
Elokované pracovisko, Jakubany
- učebné odbory:
3178 F výroba konfekcie - neaktívne
3686 F stavebná výroba – neaktívne
Elokované pracovisko, Ľubotín
- učebné odbory:
3178 F výroba konfekcie - neaktívne
3686 F stavebná výroba - neaktívne
4.Telefónne číslo: 052 452 3517, Mb: 0911 52 35 17
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5. Internetová adresa: ssoskk@gmail.com
6. Zriaďovateľ: Biela voda, n.o., ul. Biela voda 2, Kežmarok
7. Vedúci zamestnanci školy
Meno a priezvisko
Mgr. Anna Jurgovianová
PhDr. Jana Mašlonková, MBA

Funkcie
riaditeľka školy
zástupkyňa riaditeľky školy pre organizačnú
zložku: Súkromná stredná odborná škola,
ul. Biela voda 2, Kežmarok
zástupkyňa riaditeľky školy pre organizačnú
zložku: Súkromné odborné učilište, ul.
Biela voda 2, Kežmarok
hlavná majsterka odbornej výchovy

Mgr. Miroslava Reľovská

Mgr. Beáta Kunová

8. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy
8.1 Údaje o rade školy
Rada školy pri SSŠ, ul. Biela voda 2, Kežmarok bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 5, ods. 5 vyhlášky MŠ č.291/2004 Z. z. a následnej
vyhlášky MŠ č. 230/2009, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej
samosprávy, o ich zložení a organizačnom a finančnom zabezpečení, vo voľbách dňa 08.11.2017
v zmysle volebného poriadku tajným hlasovaním. Ustanovujúce zasadnutie sa konalo dňa
23.11.2017. Na základe potvrdenia RŠ a zriaďovateľom zo dňa 29.11.2017, funkčné obdobie
4 rokov podľa §24 ods.16 zákona NR SR č.596/2003 Z.z končí 28.11.2021.

Členovia rady školy
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Meno a priezvisko
Mgr. Róbert Mysza
Mgr. Miroslava Reľovská
Ing. Lucia Fuhrmannová
Mgr. Silvia Rusnáková
Anna Hycláková
Roman Gažik
Jakub Nečas
Margita Romanovská
Mgr. Anna Jurgovianová
Mgr. Viera Hradilová

Funkcia
predseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

Zvolený /delegovaný/ za
za pedagogických zamestnancov
za pedagogických zamestnancov
za nepedagogických zamestnancov
za rodičov žiakov
za rodičov žiakov
za rodičov žiakov
za žiakov
za zriaďovateľa
za zriaďovateľa
za zriaďovateľa
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11. Mgr. Barbora Jurgovianová

člen

za zriaďovateľa

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2017/2018:
1. Počet zasadnutí Rady školy - 4
2. Rada školy zasadala v nasledovných termínoch:





16.10.2017
11.02.2018
09.07.2018
22.10.2018

3. Problematika, ktorou sa Rada školy zaoberala a jej pomoc pri plnení poslania (úloh) školy:
Na svojich zasadnutiach prejednala a schválila:






Pedagogicko – organizačné a materiálne zabezpečenie šk. roka 2017/2018,
správu o výsledkoch a podmienkach VV činnosti za šk. rok 2016/2017,
plán práce školy na šk. rok 2017/2018,
výchovno-vzdelávacie výsledky za I. a II. polrok šk. roka 2017/2018,
čerpanie rozpočtu za rok 2017 a plán na rok 2018.

8.2 Údaje o poradných orgánoch riaditeľa školy:
1. Poradné orgány riaditeľa školy:
Gremiálna rada
Pedagogická rada
Predmetové komisie
Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy
Jednotlivé poradné orgány pracovali na základe plánov práce, ktoré vychádzali z plánu práce školy
a podrobne rozpracúvajú jednotlivé úlohy.
Gremiálna rada je zložená z vedúcich zamestnancov školy – riaditeľ, štatutárny zástupca
a zástupca riaditeľa, hlavný majster OVY a ekonómka. GR riešila zásadné otázky výchovnovzdelávacieho procesu, ekonomicko-hospodárske otázky, materiálno-technické zabezpečenie
a ďalšie úlohy, súvisiace s plánom práce školy.
Pedagogická rada sa riadila svojim rokovacím poriadkom a plánom zasadnutí. Jej hlavnou
činnosťou bolo hodnotenie prospechu a dochádzky žiakov za jednotlivé štvrťroky. Okrem týchto
hodnotiacich zasadnutí, ktoré sa konali 4x v roku, sa mesačne konali pracovné porady, obsahom
ktorých bolo riešenie aktuálnych úloh, ako napr. príprava rôznych školských a mimoškolských
akcií, činnosť záujmových útvarov, príprava maturitných a záverečných skúšok, finančné
zabezpečenie a čerpanie rozpočtu a pod.
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Predmetové komisie boli zriadené takto :

PREDMETOVÉ KOMISIE
2017/2018:
Všeobecnovzdelávacie predmety
Vedúci (organizačná zložka: Súkromná stredná odborná škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok) –
Mgr. Stanislava Šutáková
- SJL,RUJ, ANJ, ETV, NBV, OBN, TSV, DEJ, MAT, FYZ, ROJ, EKG, EST
Členovia: PaedDr. Beáta Jendrejáková, PhDr. Jana Mašlonková, Mgr. Tomáš Tomusko, PhDr. Eva
Klimešová, Mgr. Dana Štrbianová, Mgr. Dominik Glevaňák, Mgr. Jana Budzáková, Mgr. Oto
Sásik, PhD., Mgr. Róbert Mysza, Mgr. Peter Cintula
Vedúci (organizačná zložka: Súkromné odborné učilište, ul. Biela voda 2, Kežmarok) – Mgr.
Miroslava Reľovská
- SJL, ROJ, NBV, OBN, MAT, INF,VPR,TSV
Členovia: Mgr. Marián Babjarčík, Mgr. Anna Ferčáková, Mgr. Anna Jurgovianová, Mgr. Anna
Kravčíková, Mgr. Martina Senková, Mgr. Nadežda Šašalová, PaedDr. Andrea Vaľková, PaedDr.
Ivana Vresilovičová, Mgr. Róbert Mysza, Mgr. Oto Sásik, Mgr. Tomáš Tomusko, Mgr. Stanislava
Šutáková, Mgr. Miroslav Zavadský, Mgr. Jana Budzáková, Mgr. Dominik Glevaňák
Odborné predmety
Vedúci (organizačná zložka: Súkromná stredná odborná škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok) Mgr. Miroslav Zavadský (Odbory – murár, umelecký stolár, umelecký kováč a zámočník, stavebná
výroba, spracúvanie dreva)
- OVY, TEC, MTE, ODK, PRB, STK, OBO, DUR
Členovia: Ing. Ľubomír Valenčík, Ľuboš Edelmüller, Ján Rusnák, Jozef Zamiška, Ervin Tremba,
Mgr. Róbert Mysza, Mgr. Valér Onufer, Mgr. Pavol Danielčák, Kamil Polhoš, Mgr. Stanislava
Šutáková,
Vedúci (organizačná zložka: Súkromná stredná odborná škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok) –
Mgr. Jana Šifrová
(Odbory – kaderník, krajčír, výroba konfekcie)
- MTE, TEC, OVY, KKS, SaZ, VKF, MSL, OBO,
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Členovia: Adriana Oravcová, Ing. Alžbeta Dubjelová, Mgr. Mária Majerská, Ing. Mária Zimová,
Otília Dovalová, Koloman Hangurbadžo, Ľudmila Eštočínová, Mgr. Adriana Pavlovská,
Mgr. Mária Maľáková
Vedúci(organizačná zložka: Súkromné odborné učilište, ul. Biela voda 2, Kežmarok) - Mgr.
Miroslav Zavadský
(Odbory – stavebná výroba, spracúvanie dreva, výroba konfekcie)
- MTE, TECH, OVY
Členovia: Michal Kešeľák, Peter Vresilovič, Milan Šabľa, Alojz Ploščica, Ing. Patrik Boleš, Ing.
Peter Ambroz, Patrik Scholtz, Juraj Jurgovian, Jaroslav Jurgovian, Mgr. Anna Kravčíková, Mgr.
Anna Ferčáková, Marcela Kuzmová, Renáta Polhošová, Mgr. Mária Maľaková, Mgr. Beáta
Kunová, Mgr. Mária Tomková, Ing. Mária Zimová, Bc. Beáta Mráziková, Koloman Hangurbadžo,
Ivana Pištová, Jana Hangurbadžová

Odborné ekonomické predmety
Vedúci (organizačná zložka: Súkromná stredná odborná škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok) –
Mgr. Oto Sásik, PhD.
- DPP, PRN, SVP, PSP, SEE, EKO, ESO, INF, AIP, IVP, MKT, MNZ, CHE, DUR, EST, ZDR,
VPR, UCT
Členovia: Mgr. Stanislava Šutáková, Mgr. Martin Šefc, Ing. Lýdia Matajzíková, Mgr. Jana
Budzáková
V školskom roku 2017/2018 sa uskutočnilo 5 zasadnutí, na ktorých boli prejednané tieto hlavné
body :
















prejednanie a schválenie plánu práce,
skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade so ŠVP a ŠkVP,
schválenie ŠkVP a tematických plánov na jednotlivé predmety,
oboznámenie s aktuálnymi pedagogickými dokumentmi a legislatívnymi úpravami pre nový
školský rok,
analýza dosiahnutých výsledkov za jednotlivé štvrťroky,
vhodné aktualizovanie učiva v jednotlivých predmetoch,
využívanie IKT v edukačnom procese,
zapojenie žiakov do mimoškolských aktivít, súťaží a projektov,
uskutočnenie vzájomných hospitácií v závislostí od rozvrhu hodín,
informácie z účasti pedagogických pracovníkov na odborných seminároch,
časové plnenie tematických plánov,
dôsledné vypĺňanie agendy a dokumentácie,
diagnostika žiakov,
zvyšovanie povedomia žiakov o globálnych témach,
uplatňovanie medzipredmetových vzťahov,
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 prejednanie a schválenie otázok na záverečné skúšky 3-ročných odborov,
 plnenie úloh na poli finančnej a čitateľskej gramotnosti.
Pedagogickí zamestnanci v priebehu roka pripravovali rad akcií a rôzne aktivity. Problémy
navzájom konzultujú s vyučujúcimi a vedúcim PK priebežne. Na jednotlivých zasadnutiach sa
zúčastňuje RŠ a ZRŠ .
Stanovené ciele sa podarilo splniť, o čom svedčí dosiahnutý priemerný prospech, počet
vyznamenaných a počet žiakov, ktorí úspešne ukončili štúdium záverečnými skúškami so získaním
výučného listu. Vo vyučovacom procese po osvojení si základných pojmov sa využívali metódy
vedúce k tvorivému mysleniu a nadobúdaniu praktických zručností. Žiaci mali možnosť uplatniť a
rozvíjať flexibilitu a originalitu myslenia, boli vedení k uvedomovaniu si významu získaných
vedomostí pre prax i každodenný život.
Vo vyučovaní sa vo veľkej miere využívali prvky modernej pedagogiky, žiaci sa oboznamovali
s novou látkou zaujímavými formami, často krát vlastnou tvorbou. Pri práci všetci vyučujúci
venovali mimoriadnu pozornosť vzdelávacím štandardom, ako pri príprave časovo-tematických
plánov, tak aj počas školského roka pri príprave vyučovacích hodín a písomných prác.
Školské a mimoškolské aktivity vychádzali z plánu PK na tento školský rok.
Odporúčania pre budúci školský rok:
 Zapojiť do vyučovacieho procesu všetky motivujúce činitele.
 V ďalšom školskom roku prehĺbiť medzipredmetovú spoluprácu, naďalej rozširovať
používanie informatiky aj v ostatných predmetoch a dbať na rozvoj finančnej
a čitateľskej gramotnosti. Po dohode s ostatnými vyučujúcimi zadávať témy
projektov, ktoré žiaci vypracujú na hodinách informatiky a vyhodnotia odprezentujú na hodinách daného predmetu, kde bol projekt zadaný.
 Sledovanie najnovších odborných a pedagogicko-psychologických publikácií,
časopisov a sprostredkovanie informácií o článkoch v odborno-metodických
časopisoch nedostupných v škole (výpisky, kópie, rešerše, anotácie).
 Návrhy na tvorbu žiackych projektov.
 Koordinácia medzipredmetových vzťahov vo výučbe príbuzných učebných
predmetov a zjednotenie TP jednotlivých predmetov v danom odbore a stupni
vzdelávania.
 Plniť plán kontinuálneho vzdelávania a získané kompetencie uplatňovať vo
výchovno-vzdelávacom procese.

Hlavné úlohy PK sa stanovili v troch oblastiach, vo výchove, vzdelávaní a pedagogickej
pripravenosti. Úlohy v každej oblasti sa pravidelne kontrolovali na zasadnutiach PK.
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V oblasti výchovy sme počas celého školského roka formovali kladný vzťah žiakov ku
kultúrnemu dedičstvu a k histórii, rozvíjali sme ich talenty a danosti ich naturelu v záujmových
krúžkoch a výsledky ich tvorivej činnosti sme prezentovali na rôznych akciách a úrovniach.
Sprostredkúvali sme žiakom hodnoty, ako je tolerancia voči príslušníkom iných národov a rás
a pôsobilo sa na nich v duchu znášanlivosti a zároveň sme nezabudli ani na starostlivosť o životné
prostredie a tiež na výchovu k rodičovstvu. Dôsledne sme realizovali Deklaráciu práv dieťaťa.
V oblasti vzdelávania sme sa neustále snažili zvyšovať úroveň obsahu vzdelávania, kládli sme
dôraz na skvalitnenie výsledného efektu. Umožňovali sme žiakom predovšetkým samostatnú
tvorivú prácu a tým sme ich bezprostredne a nenútene viedli ku komunikácii.
Pri hodnotení sme dbali na pozitívne hodnotenie, k čomu sme viedli aj samotných žiakov, takto
sa nám darilo upevňovať ich sebadôveru. Veľký dôraz sme kládli na prácu v atmosfére vzájomnej
dôvery. Snažili sme sa žiakov viesť k ohľaduplnosti, podnecovať ich fantáziu, vytvárať zázemie
porozumenia a istoty počas výchovno-vzdelávacích činností. Nezabudlo sa ani na medzipredmetové
vzťahy a rozvoj a používanie IKT. Pri hodnotení žiakov sme plne rešpektovali Metodické pokyny
na klasifikáciu a hodnotenie žiakov.
V oblasti pedagogickej pripravenosti vo výchovno – vzdelávacom procese sme používali
záväzné normy a predpisy. Venovala sa pozornosť aj odbornému rastu členov PK, ktorí sa
zúčastňovali školení a seminárov, vzdelávacích programov a individuálne študovali odbornú,
pedagogickú a psychologickú literatúru.
B) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2017/2018 (§ 2 ods. 1 písm. b)
Naplnenosť tried je optimálna, triedy sa zriaďujú v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov. Rozvrh hodín je zostavený podľa psychohygienických požiadaviek (rovnomerné
rozdelenie záťaže a oddychu žiakov počas dňa ).
Organizačná zložka: Súkromná stredná odborná škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok - stav
k 15.9.2017 - 334
Organizačná zložka: Súkromné odborné učilište, ul. Biela voda 2, Kežmarok - stav k 15.9.2017
- 163

C) Údaje o počte prijatých žiakov do prvých ročníkov SSŠ, údaje o počtoch a úspešnosti
uchádzačov na prijatie (§ 2. ods. 1 d)

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach - organizačná zložka: Súkromná stredná odborná
škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky:
súčet/počet dievčat 119/60
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Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.09.2017:
súčet/počet dievčat 113/54

Prihlásení
Prijatí

Ch
59
59

D
54
54

Spolu
113
113

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach organizačná zložka: Súkromné odborné učilište,
ul. Biela voda 2, Kežmarok
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky:
súčet/počet dievčat 85/39
Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.09.2017:
súčet/počet dievčat 85/39

Prihlásení
Prijatí

Ch
46
46

D
39
39

Spolu
85
85
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E) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania (§ 2 ods. 1 písm. e)
(Koncoročná klasifikácia podľa celkového prospechu, ďalej podľa ročníkov priemerný prospech z jednotlivých predmetov )

a) Organizačná zložka: Súkromná stredná odborná škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok
Trieda
1.A
1.B
1.C
1.UA
1.UB
1.NŠ
2.A
2.C
2.D
2.UA
2.UB
2.NŠ
3.UA
3.UB

Trieda
1.A
1.B
1.C
1.UA
1.UB
1.NŠ
2.A

Počet
žiakov
19
15
14
18
17
11
15
11
16
7
16
14
30
23

Počet
žiakov
19
15
14
18
17
11
15

Prospeli s
Prospeli
vyznamenaním veľmi dobre
0
18
0
2
0
0
0
3
2
3
4
5
3
11
0
0
2
2
0
0
1
2
0
5
1
6
0
4

Hodiny spolu
2341
5468
5315
6187
6164
190
1245

Prospeli

Neprospeli

1
13
13
15
12
1
0
11
10
5
13
6
20
16

0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
2

Priemerný
prospech
1,9
2,65
3,06
2,62
2,63
1,41
1,79
2,82
2,59
2,82
2,41
2,09
1,9
2,46

Ospravedlnené Neospravedlnené
2162
3231
2934
1715
4906
190
770

179
2237
2381
4472
1258
0
475
11

2.C
2.D
2.UA
2.UB
2.NŠ
3.UA
3.UB

11
16
7
16
14
30
23

4648
5060
2802
3755
310
5951
3996

2084
1898
2179
2176
270
3620
2896

2564
3162
623
1579
40
2331
1100

a) Organizačná zložka: Súkromné odborné učilište, ul. Biela voda 2, Kežmarok
Trieda
1.AM
1.BM
1.CM
1.DM
1.EM
2.AM
2.BM
2.CM
2.DM
3.AM
3.BM

Trieda
1.AM
1.BM
1.CM
1.DM
1.EM
2.AM

Počet
žiakov
10
15
9
8
16
10
9
12
7
10
8

Počet
žiakov
10
15
9
8
16
10

Prospeli s
Prospeli
vyznamenaním veľmi dobre
2
3
0
2
0
2
5
2
3
6
2
0
2
0
4
1
0
4
3
0
0
1

Hodiny spolu
3233
5130
2432
2722
2042
3803

Prospeli

Neprospeli

5
13
7
1
7
6
5
7
1
6
6

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

Priemerný
prospech
1,97
2,74
2,3
1,44
1,63
2,49
2,13
2,18
1,58
1,96
2,84

Ospravedlnené Neospravedlnené
2275
3146
1161
1697
898
2840

958
1984
1271
1025
1144
963
12

9
2823
1336
1487
2.BM
12
3994
2032
1962
2.CM
7
1204
908
296
2.DM
10
2724
1749
975
3.AM
8
2183
555
1628
3.BM
F) Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie,
zoznam učebných plánov (§2.ods.1f)
Odbory a učebné plány
a) Organizačná zložka: Súkromná stredná odborná škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

2-ročné učebné odbory

3-ročné učebné odbory

Trieda

Učebný odbor

Zameranie

I.A

3178 F Výroba konfekcie
3686 F Stavebná výroba

Textil a odevníctvo
Stavebníctvo, geodézia a kartografia

I.B

3178 F Výroba konfekcie
3383 F Spracúvanie dreva

Textil a odevníctvo
Spracúvanie dreva a výr. hudob. nástrojov

I.C

3383 F Spracúvanie dreva
3686 F Stavebná výroba

Spracúvanie dreva a výr. hudob. nástrojov
Stavebníctvo, geodézia a kartografiav

II.A

3178 F Výroba konfekcie
3383 F Spracúvanie dreva

Textil a odevníctvo
Spracúvanie dreva a výr. hudob. nástrojov

II.C

3178 F Výroba konfekcie
3686 F Stavebná výroba

Textil a odevníctvo
Stavebníctvo, geodézia a kartografia

II.D

3686 F Stavebná výroba
3178 F Výroba konfekcie
3383 F Spracúvanie dreva

Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Textil a odevníctvo
Spracúvanie dreva a výr. hudob. nástrojov

I.UA

3152 H Krajčír
8557 H Umelecký stolár

Textil a odevníctvo
Umenie a umeleckoremeselná tvorba

I.UB

6456 H Kaderník
3661 H Murár

Ekonomika a organizácia , obchod a služby
Stavebníctvo, geodézia a kartografia
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Nadstavbové štúdium

II.UA

3152 H Krajčír
8541 H Umelecký kováč

Textil a odevníctvo
Umenie a umeleckoremeselná tvorba

II.UB

3152 H Krajčír
8557 H Umelecký stolár

Textil a odevníctvo
Umenie a umeleckoremeselná tvorba

III.UA

6456 H Kaderník
3152 H Krajčír

Ekonomika a organizácia , obchod a služby
Textil a odevníctvo

III.UB

6456 H Kaderník
3661 H Murár
8557 H Umelecký stolár

Ekonomika a organizácia , obchod a služby
Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Umenie a umeleckoremeselná tvorba

I.NŠ

6403 L Podnikanie v remeslách a službách

Ekonomika a organizácia , obchod a služby

II.NŠ

6403 L Podnikanie v remeslách a službách

Ekonomika a organizácia , obchod a služby

a) Organizačná zložka: Súkromné odborné učilište, ul. Biela voda 2, Kežmarok

3-ročné učebné odbory

Trieda

Učebný odbor

Zameranie

I.AM

3178 G 08 Výroba konfekcie

Textil a odevníctvo

I.BM

3686 G 04 Stavebná výroba
3178 G 08 Výroba konfekcie

Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Textil a odevníctvo

I.CM

3383 G 08 Spracúvanie dreva

Spracúvanie dreva a výr. hudob. nástrojov

I.DM

3178 G 03 Výroba konfekcie
3686 G 04 Stavebná výroba

Textil a odevníctvo
Stavebníctvo, geodézia a kartografia

I.EM

3686 G 04 Stavebná výroba
3178 G 08 Výroba konfekcie

Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Textil a odevníctvo

II.AM

3178 2 03 Výroba konfekcie

Textil a odevníctvo
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II.BM

3686 2 04 Stavebná výroba
3383 2 08 Spracúvanie dreva

Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Spracúvanie dreva a výr. hudob. nástrojov

II.CM

3383 2 08 Spracúvanie dreva

Spracúvanie dreva a výr. hudob. nástrojov

II.DM

3178 2 03 Výroba konfekcie
3686 2 04 Stavebná výroba

Textil a odevníctvo
Stavebníctvo, geodézia a kartografia

III.AM

3178 2 03 Výroba konfekcie
3383 2 08 Spracúvanie dreva

Textil a odevníctvo
Spracúvanie dreva a výr. hudob. nástrojov

III.BM

3178 2 03 Výroba konfekcie
3686 2 04 Stavebná výroba

Textil a odevníctvo
Stavebníctvo, geodézia a kartografia

G) § 2. ods. 1g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy
Zamestnanci
Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

Počet úväzkov pedag.
prac

Počet úväzkov nepedag.
prac.

TPP

78

20

55,57

11,13

DPP

-

-

-

-

Znížený úväzok

-

-

-

-

ZPS

3

-

2,5

-

Na dohodu

1

2

-

-

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov
Počet
Učiteľov

Nekvalifikovaných

Kvalifikovaných

Spolu

28

50

78
15

H) Údaje o ďalšom vzdelávaní učiteľov
Forma
vzdelávania
Priebežné kontin.
vzdelávanie
Kvalifikačné
štúdium

Počet vzdelávaných

Priebeh vzdelávania/počet
Ukončilo
pokračuje
Začalo

24

18

-

-

14

6

6

-

I) § 2. ods. 1i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
6. ročník Festivalu študentského remesla sa začal už vo štvrtok večer 7. júna 2018. Lampiónový
sprievod v maskách, ohňová i bubnová show či spevácke vystúpenie Celeste Buckingham prilákali
do kežmarských ulíc nielen Kežmarčanov, ale aj ľudí zo širokého okolia. Samotný Festival
študentského remesla pokračoval v piatok 8. júna dopoludnia slávnostným sprievodom cez mesto
v dobových kostýmoch až na Kežmarský hrad.
Študenti zo stredných škôl z rôznych časti Slovenska sa zapojili do remeselných súťaží. Stolári,
murári, kaderníci, krajčíri a kuchári bojovali o najlepšie obsadenie vo svojich kategóriách.
Záštitu nad festivalom prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.
Tento ročník bol nemierne výnimočný vďaka veľkej účasti žiakov a študentov ZŠ a SŠ, vyše 800
účastníkov tvorilo náš program a postarali sa o nezabudnuteľnú atmosféru. Veríme, že ďalší rok
bude znovu o niečo pútavejší a priláka ešte väčší obzor ľudí.

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád :
Názov súťaže

Dátum

Ocenenie

Cezpoľný beh

26.09.2017

Účasť

Beh Ľubicou – muži

29.09.2017

1. miesto

Futsal – okresné kolo

10.10.2017

Účasť

Bedminton

24.10.2017

3. miesto

Stolný tenis

09.11.2017

Účasť

Anjel Vianoc

06.12.2018

2. miesto

Basketbal - chlapci

07.02.2018

Účasť

09. -10.02.2018

3. miesto

Basketbal - dievčatá

13.02.2018

Účasť

Moje (Ne) istoty

16.02.2018

Účasť

Interbeauty Trophy Bratislava
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Volejbal - chlapci

20.03.2018

Účasť

Veľkonočná pohľadnica

20.03.2018

2. miesto

Florbal - dievčatá

04.04.2018

3. miesto

04. –06.04.2018

Účasť

Futbal

16.04.2018

Účasť

Módna línia mladých

13.04.2018

1. a 2. miesto

Murárska súťaž Nitra

Okrem súťaží žiaci reprezentovali školu pri nasledovných aktivitách:
- módna prehliadka Miss Horehronie, Integrácia umením v Tatranskej galérii v Poprade,
Študentské voľby, Záložka do knihy spája Slovenské školy, Október – mesiac úcty k starším, žiaci
odboru umelecký stolár vyrobili kolísku pre pána prezidenta, Hodina deťom, Burza stredných škôl,
Modrotlač v Hotely Hviezdoslav, Vianoce pod Tatrami vo výstavnej sieni Barónka,
Medzináboženský dialóg, Vianočné vystúpenie žiakov v Ihľanoch a Kežmarku, Mikulášske
predstavenie v Ľubotíne, Menšiny ukázali svoju kultúru v Bratislave, Lyžiarsky kurz,
Medzinárodný deň Rómov, Kultúrne vystúpenie pre žiakov v ZŠ Ľubica, Rómska kultúra v Nitre,
1. Máj v Tatranskej Lomnici, Otvorenie letnej turistickej sezóny na Kežmarskom hrade, Te
prindžaras amen v Martine, Lampiónový sprievod, Festival študentského remesla, EĽRO
v Kežmarku
Voľno časové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b)
SSŠ poskytuje záujemcom voľno časové aktivity, ktoré sú realizované formou krúžkovej činnosti.
Všetky krúžky sú vedené skúsenými, tvorivými pedagógmi s dlhoročnou pedagogickou praxou.
Krúžky poskytujú možnosť rozvoja osobnosti, záujmov a nadania žiakov prostredníctvom
tvorivých aktivít.
Prehľad krúžkovej činnosti v školskom roku 2017/2018:
a) Organizačná zložka: Súkromná stredná odborná škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok
P.č.

Názov krúžku

Meno vedúceho

1.

Environmentálny krúžok

Mgr. Mysza Róbert

2.

Mladý keramikár

Mgr. Budzáková Jana

3.

Zdokonaľujem sa v AJ

Mgr. Štrbianová Dana

4.

Fotograf

Mgr. Šifrová Jana

5.

Športovo-futbalový krúžok

Ing. Valenčík Ľubomír

6.

Zumba pre ženy

Mgr. Šutáková Stanislava

7.

Šikovné ruky

Mgr. Majerská Mária
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8.

Reč tela

PaedDr. Jendrejáková
Beáta

9.

Kreatívny krúžok

Eštočínová Ľudmila

10. Skauting
11.

Hudobno – tanečný krúžok

Mgr. Sásik Oto, PhD.
Krajňáková Lucia

12. Drôtikovanie

Bc. Kopkášová Klaudia

13. Ručné práce

Pálfyová Lucia

14. Športom ku zdraviu

Mgr. Závadský Miroslav

15. Športový krúžok

Mgr. Onufer Valér

16. Turistický krúžok

Edelmüller Ľubomír

17. Počítačový krúžok

Mgr. Pavlovská Adriana

18. Florbal

Mgr. Glevaňák Dominik

19. Pestré všeličo

Mráziková Beáta

b) Organizačná zložka: Súkromné odborné učilište, ul. Biela voda 2,
Kežmarok
1.

História Kežmarku a okolia

Kuzmová Marcela

2.

Stolný tenis

Jurgovian Juraj

3.

Floorbal

Šabľa Milan

4.

Šikovné ruky

Mgr. Reľovská Miroslava

5.

Športový krúžok

Kešeľák Michal

6.

Čo nás baví

Mgr. Kravčíková Anna

7.

Hry a zábava

Ing. Zimová Mária

8.

Rómske tradície

Mgr. Tomková Mária

9.

Tanečný krúžok

Scholtz Patrik

10. Fotografovanie

Ing. Ambróz Peter

11. Športové hry

Vresilovič Peter

18

J) Zapojenosť do projektov
Názov projektu

Streetfolk
Festival študentského remesla
s medzinárodnou účasťou
„Koľko receptov vieš, toľko
piesní spievaš“
Dotácia poskytnutá z rozpočtu
mesta Kežmarok
Dotácia poskytnutá VÚC

Vyhlasovateľ
Nadácia
Poštovej
banky
Fond na
podporu
umenia
Nadácia
Tesco
Mesto
Kežmarok
PSK, odbor
kultúry

PK/
MZ

Vypracoval

Úspešnosť

Mgr. Anna
Jurgovianová

Schválený

Mgr. Anna
Jurgovianová

Schválený

Mgr. Anna
Jurgovianová

Schválený
Schválený
Schválený

Ďalšie informácie:
Škola úzko spolupracuje s rodičmi. Vytvára priestor pre záujmové a vzdelávacie činnosti žiakov
v čase mimo vyučovania. Ponuka povinne voliteľných predmetov vychádza zo záujmu žiakov
a podmienok školy.
Osobitná pozornosť sa venuje žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí tvoria
podstatnú časť našich žiakov. Pri mimoškolských aktivitách plne využívame tvorivý a pohybový
potenciál nadaných žiakov.
Škola umožňuje žiakom aj rodičom prístup ku všetkým informačným zdrojom ( knižnica,
internet, sprístupňovanie informácií a poskytovanie poradenskej služby žiakom výchovným
poradcom).
Škola pravidelne informuje o svojich aktivitách žiakov, rodičov, partnerské organizácie aj širšiu
komunitu obcí.
V škole pracuje výchovný poradca, školský špeciálny pedagóg, koordinátor prevencie drogových
závislostí a iných sociálno-patologických javov, vrátane výchovy k manželstvu a rodičovstvu.
Činnosť v oblasti výchovného poradenstva a profesionálnej orientácie sa uskutočňovala podľa
plánu práce školy, plánu výchovného poradenstva, podľa príslušných pokynov MŠ SR a pokynov
metodického centra Pedagogicko-psychologickej poradne.
Oblasť práce na úseku riešenia problémových žiakov v správaní, či poruchami učenia bola
zameraná na včasnú diagnostiku, prejednanie s rodičmi a následné zabezpečenie správneho
výchovno-vzdelávacieho pôsobenia v súčinnosti so špeciálnym pedagógom a psychologičkami
SCŠPP. Na úseku spolupráce s rodičmi sa vyskytovali problémy pri získaní podpory rodičov zo
sociálne znevýhodneného rodinného prostredia, na ich účasť pri konzultáciách, či návštevách
psychologickej poradne za účelom vyšetrenia a reedukácie žiakov.
K) § 2. ods. 1 Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Materiálno-technické podmienky
Škola nemá vlastné priestory, výchovno-vyučovací proces prebieha v priestoroch prenajatých.
Sídlo školy je v Kežmarku na ul. Biela voda č.2, kde prenajatá budova poskytuje päť vyučovacích
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tried s klasickým vybavením, jedna trieda slúži ako špeciálna učebňa, v ktorej je k dispozícii
počítačové vybavenie v počte 8ks .Okrem tried je v sídle školy dielňa pre výrobu konfekcie
a krajčírky, dielňa pre praktický výcvik spracúvania dreva a stavebnej výroby.
K sídlu školy organizačne patria ešte tieto prenajaté priestory :
V tomto školskom roku bol vyriešený aj problém vyučovania telesnej výchovy, mesto Kežmarok
nám prenajalo mestskú športovú halu podľa spracovaného harmonogramu z rozvrhu hodín.
L) § 2. odst. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
školy
V roku 2016 boli škole prostredníctvom zriaďovateľa pridelené normatívne finančné prostriedky
na prenesené kompetencie, určené na mzdy a poistné a na prevádzku školy – bežné výdavky
a nenormatívne fin. prostriedky určené na vzdelávacie poukazy. Pridelené fin. prostriedky boli
použité na pokrytie základných potrieb školy, doplnili sa učebné pomôcky, výpočtová technika,
rozšírili sme knižný fond.
Mzdové fin. prostriedky boli využité na výplatu miezd a odmien zamestnancom na základe
skutočne vykonanej práce a práce nad rámec základných povinností, najmä za doplnenie školských
vzdelávacích programov, tvorivú prácu a prínos ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu.
Súkromné odborné učilište bolo zriadené neziskovou organizáciou Biela voda, n.o. dňa 3. 12. 2012
na základe rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 2012-9621/45663:7-916.
Súkromné odborné učilište začalo svoju činnosť dňa 01. 09. 2013.
M) Akreditované vzdelávanie v školskom roku 2017/2018
V školskom roku 2017/2018 ponúkla Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2 v Kežmarku
kreditované rekvalifikačné kurzy Kaderník a Murár. Akreditáciu sme získali z Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu, podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní.
Uchádzači mali možnosť prefinancovať kurz cez UPSVaR.
Na základe záverečnej skúšky získali Osvedčenie o plnej kvalifikácií na výkon príslušnej profesie.
Kurzu Kaderník sa zúčastnilo 8 žien.
Kurzu Murár sa zúčastnili 2 muži.
1. Hospodárenie za rok 2017
Pridelené prostriedky od zriaďovateľa na bežné výdavky (zo ŠR):
- normatívne
587 785 EUR
z toho:
- na mzdy
365 150 EUR
- na odvody
124 792 EUR
- na prevádzku
97 843 EUR
- nenormatívne
z toho:
- vzdelávacie poukazy
- mimoriadne výsledky žiakov
- prísp. na kurz pohybových aktivít

20 064 EUR
1 026 EUR
0 EUR
13 014 EUR
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-na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným
znevýhodnením
-iné zdroje podľa osobitného predpisu (UPSVaR)
Spolu

6 024 EUR
958 EUR
608 807 EUR

Presun finančných prostriedkov z r. 2016
Zdroje spolu
Skutočné čerpanie – bežné výdavky
- normatívne
z toho:
- mzdy
- odvody
- prevádzka
- nenormatívne
z toho:
- mzdy
- odvody
- prevádzka
-iné zdroje podľa osobitného predpisu (UPSVaR)
z toho:
- mzdy
-

odvody

0 EUR
608 807 EUR

587 785 EUR
365 150 EUR
124 792 EUR
97 843 EUR
20 064 EUR
4 456 EUR
1 568 EUR
14 040 EUR
958 EUR
709 EUR
249 EUR

Čerpanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu spolu
608 807 EUR
Pozn.:
Vo výkaze škôl 1-04 sú uvedené mzdové prostriedky na asistenta učiteľa vo výške 4 444,- EUR.
V súhrnnej správe o hospodárení je suma 4 456,- EUR. Rozdiel vo výške 12 EUR predstavuje
časť nákladov na mzdy hradených z normatívnych prostriedkov.
2. Hospodársky výsledok za rok 2017
Súkromná stredná odborná škola za rok 2017 vykázala zisk vo výške 16 098,09 EUR.
3. Stav a pohyb majetku získaného z prostriedkov štátneho rozpočtu
Súkromná stredná odborná škola neeviduje a ani v r. 2017 neobstarala dlhodobý hmotný
a dlhodobý nehmotný majetok z prostriedkov ŠR.
N) Plnenie cieľov koncepčného zámeru rozvoja školy /par.2 ods.1 písm.n/
Vzhľadom na skutočnosť, že podstatná časť našich žiakov je zo sociálne znevýhodneného
prostredia, hlavným a dlhodobým cieľom je poskytnúť týmto žiakom možnosť uplatniť sa na trhu
práce ako manuálni pracovníci so stupňom vzdelania, aký sú schopní zvládnuť. Najväčší dôraz
21

okrem získavania teoretických vedomostí kladieme na rozvoj tvorivosti v oblasti pracovných
zručností a návykov prostredníctvom odborného výcviku.
Dôležitým článkom výchovno-vzdelávacieho procesu je rozvíjanie morálnych hodnôt,
formovanie správnych postojov k ľuďom, k sebe, k životnému prostrediu a reálnemu životu.
Trvalou a sústavnou úlohou je zlepšovanie dochádzky, ktorá je u tejto skupiny žiakov
problematická. Veľkým prínosom pri riešení tejto otázky je dobrá spolupráca s úradom práce
a hlavne so starostami obcí a komunitnými pracovníkmi.
Prostredníctvom vzdelávacích poukazov zabezpečujeme masívnu krúžkovú činnosť, čím
umožňujeme žiakom rozvíjať tvorivý potenciál a záujmy, a tak zmysluplne využívať voľný čas.
Prezentáciou výsledkov ich činnosti na verejnosti posilňujeme ich sebavedomie a chuť do ďalšej
práce.
Zavedením počítačov a hlavne pripojením na internetovú sieť sme týmto deťom sprístupnili a
umožnili rozvíjať vedomosti z oblasti informačných technológii a ich využívanie vo výchovnovzdelávacom procese.

O) §2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení
Úspechy a nedostatky
Školský rok 2017/2018 bol prvým školským rokom od zriadenia Súkromnej spojenej školy.
Vytrvalá práca pedagógov a žiakov na poli prezentácie školy priniesla veľmi dobré výsledky, čoho
dôkazom sú počty žiakov a tried. Prezentujeme sa prácami žiakov zhotovenými jednak na
hodinách OVY, jednak v rámci záujmovej činnosti, tiež kultúrnymi vystúpeniami a účasťou na
súťažiach a akciách.
Žiaci postupne prekonávajú bariéry, uvedomujú si potrebu vzdelania, dozrievajú. Silným
motivačným prvkom je tiež bohatá a všestranná záujmová činnosť, ktorá umožňuje žiakom
rozvíjať tvorivé schopnosti a nadanie, napr. spevácke, tanečné, hudobné, výtvarné. Prezentácia a
úspechy na rôznych podujatiach a akciách pôsobia veľmi pozitívne aj na formovanie morálnych
a charakterových vlastností žiakov.
Najväčším problémom stále zostáva slabá dochádzka žiakov, hlavne v nižších ročníkoch,
v ktorých ešte silne rezonuje vplyv rodinného prostredia a mentalita. Vysoký počet vymeškaných
vyučovacích hodín sa prejavuje následne na horších vzdelávacích výsledkoch, sťažuje
a komplikuje prácu pedagógov a celkovo brzdí vzdelávací proces.
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