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CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A
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VZDELÁVANIA

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našich ŠkVP vychádzajú z cieľov stanovených v Zákone
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Štátnych vzdelávacích programov platných pre skupinu
trojročného, štvorročného, nadstavbového a pomaturitného štúdia.. Poslanie školy vyplýva aj z
komplexnej analýzy školy.
Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie
a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu
etických a ľudských princípov. Škola sa stane otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov
a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti. Poslaním a misiou našej
školy je vychovávať vysokokvalifikovaných a flexibilných mladých ľudí, ktorí sú schopní so silnými
kľúčovými kompetenciami v informačných a komunikačných technológiách dostatočnými odbornými,
jazykovými, sociálnymi a podnikateľskými vedomosťami uplatniť sa na trhu práce.
Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy
a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností,
emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocionálneho správania,
etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj
a tvorivosť. Zámerom našej školy je stať sa najpríťažlivejšou, úspešnou a modernou odbornou školou
v regióne, ktorá v zmysle reformy školstva prináša pozitívne zmeny vo výchovno – vzdelávacom
procese a v plnej miere uspokojuje záujmy a slobodné rozhodnutie našich zákazníkov – žiakov a
rodičov. Spájať naše meno s kvalitou a stať sa školou celoživotného vzdelávania.
Ciele výchovy a vzdelávania orientované na vytváranie predpokladov celoživotného vzdelávania
sú zamerané na:
Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom:
 umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľnočasovým
aktivitám, najmä žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia ako formy prevencie
sociálno-patologických javov a podchytenia nadaných a talentovaných jedincov,
 vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá žiakom umožní pokračovať nielen v ďalšom vzdelávaní,
ale aj v kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti,
 podporovať špecifické záujmy, schopností a nadania žiakov,
 formovať ucelený názor na svet a vzťah k životnému prostrediu
 vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám ako je úcta a dôvera, sloboda
a zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, komunikácia a tolerancia,
 poskytovať čo najväčšie množstvo príležitostí, podnetov a možností v oblasti záujmovej
činnosti,
 poskytovať pre žiakov a širokú verejnosť ponuku vzdelávacích služieb vo voľnom čase,
Realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na:
a) prípravu a tvorbu vlastných školských vzdelávacích programov s cieľom:
 uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia, realizáciou
medzipredmetovej integrácie,
 zabezpečiť kvalitné vyučovanie cudzieho jazyka vytvorením ďalšieho jazykového
laboratória, získania ďalších kvalifikovaných učiteľov pre výučbu cudzích jazykov ,
 skvalitniť výučbu informačných a komunikačných technológií zabezpečením špeciálnej
učebne a softwarového vybavenia pre všetky učebné a študijné odbory, podporovaním
ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti programovania a informačných technológií,
 zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri dosahovaní cieľov v učebnom
odbore,
 rozvíjať špecifické záujmy žiakov,
 vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovne prostredie v teoretickom
a praktickom vyučovaní,
 zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov realizáciou priebežnej diagnostiky,



rozvíjať spoluprácu s partnermi v oblasti zamestnanosti absolventov všetkých našich
absolventov v študijných a učebných odobroch

c) učiť sa rozhodovať znamená
 naučiť sa tvorivo zasahovať do svojho životného, pracovného a spoločenského
prostredia.
 rozvíjať aktívny a tvorivý prístup žiakov k riešeniu problémov a hľadaniu progresívnych
riešení
 podporovať flexibilitu, adaptabilitu a kreativitu žiakov,
 viesť žiakov k aktívnemu prístupu k práci, profesijnej kariére a prispôsobovaniu sa
zmenám na trhu práce,
 rozvíjať cieľavedomý prístup žiakov k tímovej a samostatnej práci,
 vytvárať zodpovedný prístup žiakov k plneniu svojich povinností stanovených pravidiel
a rešpektovaniu stanovených pravidiel,
 viesť žiakov k hodnoteniu svojich schopností a rešpektovaniu schopností druhých,
 rozvíjať zručnosti potrebných k rokovaniu, diskusii, kompromisu, obhajobe svojho
stanoviska a k akceptovaniu stanovísk druhých,
 viesť žiakov k chápaniu práce ako príležitosti pre sebarealizáciu.
d) učiť sa existovať znamená
 porozumieť vlastnej osobnosti a jej vytváraniu v súlade so všeobecne akceptovanými
morálnymi hodnotami.
 rozvíjať telesné a duševné schopnosti a zručnosti žiakov,
 rozvíjať zručnosti potrebné k sebareflexii, sebapoznaniu a sebahodnoteniu,
 vytvárať primerané sebavedomie a inšpiráciu žiakov,
 rozvíjať slobodné, kritické a nezávislé myslenie žiakov,
 viesť žiakov k prijímaniu zodpovednosti za svoje myslenie, rozhodovanie a správanie,
 viesť žiakov k emocionálnemu a estetickému vnímaniu,
e) učiť sa žiť v spoločnosti a žiť s ostatnými znamená
 spolupracovať s ostatnými, podieľať sa na živote spoločnosti a nájsť si v nej svoje
miesto,
 rozvíjať úctu k životu a jeho hodnote,
 vytvárať úctu a rešpekt k živej a neživej prírode, k ochrane životného prostredia a k
chápaniu globálnych problémov ľudstva,
 prehlbovať osobnostnú, národnostnú a občiansku identitu žiakov, ich pripravenosť
chrániť vlastnú identitu a rešpektovať identitu druhých,
 viesť žiakov k tomu, aby sa vo vzťahu k iným ľuďom oslobodili od predsudkov,
xenofóbie, intolerancie, rasizmu, agresívneho nacionalizmu, etnickej, náboženskej a inej
neznášanlivosti,
 vytvárať zodpovedné a slušné správanie žiakov v súlade s morálnymi zásadami
a zásadami spoločenského správania sa,
 viesť žiakov k aktívnej účasti v občianskom živote a spolupráci na rozvoji demokracie,
 rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov a zručnosti pre hodnotný pracovný, občiansky,
rodinný a partnerský život.
f) posilnene úlohy a motivácie učiteľov a majstrov odborného výcviku - profesijný
a osobný rozvoj s cieľom:
 rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou,
 podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov a majstrov
odbornej výchovy priebežným vzdelávaním, školeniami a stážami v oblasti všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov
 rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov.
g) podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka s cieľom:
 rozvíjať vzdelávací proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom - žiakom –
rodičom,
 rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie a radosti
z úspechov,











vytvárať prostredie školy založené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-hodnotovom
prístupe k vzdelávaniu s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti žiaka,
odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu
a intolerancie v súlade s Chartou základných ľudských práv a slobôd,
viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru,
zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na osvojenie si takých
vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré žiakom prispejú k ich uplatneniu sa na trhu
práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie a k motivácii pre celoživotné
vzdelávanie sa,
nadväzovať spoluprácu s rôznymi školami a podnikmi doma a v zahraničí,
presadzovať zdravý životný štýl,
vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových aktivít,
vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania.

h) skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými školami na
princípe partnerstva s cieľom:
 zapojiť rodičov do procesu školy najmä v oblasti záujmového vzdelávania
a voľnočasových aktivít,
 podporovať spoluprácu s rodičmi pri príprave a tvorbe školského vzdelávacieho
programu,
 aktívne zapájať zamestnávateľov do tvorby školských vzdelávacích programov, rozvoja
záujmového vzdelávania, skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu a odborného
výcviku,
 spolupracovať so zriaďovateľom na koncepciách rozvoja odborného vzdelávania
a prípravy a politiky zamestnanosti v Michalovciach a našom regióne,
 vytvárať spoluprácu so školami doma a v zahraničí a vymieňať si vzájomne skúseností
a poznatky,
i) zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia s cieľom:
 zlepšiť prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy,
 zrekonštruovať a doplniť najnovšiu techniku a technológiu v dielňach pre praktickú
prípravu žiakov,
 ďalej udržiavať a modernizovať odbornú učebňu na teoretické vyučovanie
 zrekonštruovať hygienické priestory školy,
 využiť materiálno-technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových finančných
zdrojov, reagovať na vypísané granty a projekty,
 pravidelne sa starať o úpravu okolia školy.

VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY
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3.1

Veľké Kapušany – sídlo školy

Veľké Kapušany je malé mestečko v oblasti Použia na východe Slovenska v nadmorskej
2
výške 110 m. Rozloha mesta je 29,61 km . Mesto leží na Východoslovenskej nížine, medzi riekami
Uh, Latorica a Laborec a je centrom regiónu Použie. Severná časť mesta sa nachádza na starom
agradačnom vale Uhu, južnú časť mesta zaberá Chránená krajinná oblasť Latorica, ktorej centrálna

časť bola v roku 1993 zapísaná medzi medzinárodne významné mokrade (ramsarské lokality).
Územie ramsarskej lokality, rovnako ako i územie chránenej krajinnej oblasti je charakteristické
lužnými lesmi, sústavou mŕtvych ramien a aluviálnymi lúkami s terénnymi depresiami a močiarmi.
Prirodzené lužné lesy reprezentujú komplexy s charakteristickými, dnes už zriedkavými a mimoriadne
vzácnymi vodnými a močiarnymi biocenózami. V blízkosti 5 km od mesta sa nachádza Prírodná
rezervácia jazero Ortov. V recipiente jazera sa zachovali viaceré pôvodné mokraďové a vodné
rastlinné spoločenstvá s viacerými dnes už zväčša zriedkavými a vzácnymi rastlinami.
Mesto Veľké Kapušany vzniklo pravdepodobne pred 11. storočím, ako hraničné mesto tzv.
živý plot, ktoré malo chrániť rázcestie a zohrávať úlohu brány, ktorá otvorí cestu do a z krajiny. Názov
mesta sa odvíja od slova „kapu“ – brána, „kapus“ – brankár. Ten istý názov mal aj brod pri
Kapušanoch, ktorý tvoril súčasť dôležitej cesty Leles-Veľké Kapušany-Užhorod. Biskup Boleslav,
zakladatel prepošstva v Lelesi dostal obec Veľké Kapušany medzi ostatnými z okolia ako dar od
svojho krstného otca, od kráľa Béla II, v roku 1132. Táto skutočnosť svedčí o tom, že obec už
existovala pred tridsiatimi rokmi 12. str.
Najstaršie písomné zmienky o meste nachádzame v roku 1214. Mesto a jeho časti sú v týchto
písomnostiach spomínané nasledovne: Copus, Chopus, Egházas Kapus, Kápolnás Kapus, Kys Kapus
a Nagh Kapos. Do polovice 14. storočia mesto bolo kráľovským majetkom. Počas týchto rokoch sa
mesto rozvíjalo. Od kráľa László IV., ktorý panoval medzi 1272 a 1280, mesto dostalo mestské
privilégia medzi ktoré patrilo aj právo organizovať trh. V roku 1342 kráľ Károly Róbert daroval Nevické
panenstvo, tým spolu aj časť mesta Nagykapos Drugethovcom. Asi to zapríčinilo, že v roku 1344 sa
začali boje o mesto medzi Drugethovcami z Humenného a biskupom Balázsom z Lelesu.
Do nedávnej minulosti bolo mesto Veľké Kapušany centrom energetického priemyslu. V
blízkosti mesta bolo sústredených niekoľko podnikov energetického, plynárenského a chemického
priemyslu (elektráreň Vojany, Slovnaft, kompresorová stanica Veľké Kapušany, ktorá je súčasťou
tranzitnej sústavy európskeho významu) Týmto skutočnostiam zodpovedala aj štruktúra študijných
a učebných odborov na našej škole.

3.2

História školy

Naša Stredná odborná škola sa nachádza na výjazde z mesta smerom na Vojany. Budovali ju
súčasne s Elektrárňou Vojany II. Škola bola otvorená v roku 1973 a jej zameranie na elektrotechniku
a strojárstvo vyplynulo z úzkej spolupráce s Elektrárňou Vojany.
Škola veľmi dobre prosperovala, vychovali sme množstvo odborníkov. Absolventi našej školy
zastávajú dôležité miesta nielen vo východoslovenskej energetike, ale v energetike na celom
Slovensku a v Slovenských elektrárňach.

Po roku 1989 sa rozmach priemyslu v našom regióne postupne pribrzdil a tak škola na základe
analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce zmapovala situáciu v regióne a rozšírila ponuku výchovy
a vzdelávania aj o služby v oblasti stravovania a ubytovania, v učebnom odbore hostinský, hostinská
(od r.1993) a následne v študijnom odbore spoločné stravovanie.
V súčasnosti je Stredná odborná škola – Szakközépiskola vo Veľkých Kapušanoch právnickou
osobou, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. Z toho vyplýva aj napojenosť školy na
rozpočet Košického samosprávneho kraja, ktorý určuje smerovanie politiky odborného vzdelávania v
regióne. Od 1.9.2010 bola v zmysle racionalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK vyradená zo siete škôl a školských zariadení Stredná odborná škola
poľnohospodárstva a služieb na vidieku (bývalá Stredná poľnohospodárska škola ) vo Veľkých
Kapušanoch. Naša škola sa stala jej právnym nástupcom a jej aktívne odbory v oblasti agropodnikania
– agroturistiky a agropodnikania - poľnohospodárskeho mamažmentu boli pridružené k nástupníckej
škole.
Stále analyzujeme situáciu v našom regióne a na základe toho môžeme povedať, že vzdelávame
študentov v odboroch, ktoré sú pre trh práce veľmi potrebné. Posledné roky ukázali, že začínajú
chýbať odborníci v oblasti elektrotechniky ale aj strojárstva. Zamestnávatelia v týchto odboroch
žiadajú absolventov a prejavili záujem zamestnať ich po ukončení školy. Majú záujem aj
o absolventov odboru hostinský resp. študijného odboru spoločné stravovanie. Plánujeme otvoriť nové
odbory, ktoré budú atraktívne nielen pre študentov, ale aj potrebné pre spoločnosť (bioenergetika,
sociálny pracovník, kaderník v oblasti služieb)
Poskytujeme vzdelanie záujemcom nášho regiónu. Vychovávame žiakov pre robotnícke
povolania, ale takisto ich pripravujeme na štúdium na vysokých školách. Našou prioritou je vychovať
vynikajúcich odborníkov, o ktorých je záujem na trhu práce, sú jazykovo zdatní, zruční pri práci
s počítačom, schopní pracovať v tíme, rešpektovať iných a sú pripravení sa celoživotne vzdelávať.
Okrem toho je cieľom aj naďalej rozvíjať ich zručnosti, flexibilitu, schopnosť pracovať s intenzívnym
pracovným nasadením, podporovať tvorivé myslenie, samostatnosť a viesť k zodpovednosti.

3.3

SWOT analýza

Na identifikáciu potenciálnych príležitosti a hrozieb sme vypracovali analýzu, ktorou sme zisťovali
silné a slabé stránky školy – SWOT analýzu.
Silné stránky školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu sú:



















dobrý manažment školy,
nízke pracovné náklady, priaznivý vývoj produktivity práce,
dobrá kvalifikovanosť učiteľov,
vysoké tvorivé schopnosti mnohých pracovníkov,
záujem o ďalšie vzdelávanie a tréning,
výborné technické vybavenie školy,
výhodná poloha areálu školy,
dobré podmienky športového vyžitia,
nízke prevádzkové náklady na vykurovanie,
dobrá povesť školy v meste a v regióne,
zviditeľňovanie sa školy v rámci regiónu, SR, MR a ČR,
usporadúvanie dni otvorených dverí v škole,
možnosť vzdelávania učiteľov vo všetkých oblastiach,
aktívna účasť výchovného poradcu na rodičovských združeniach základných škôl,
kladný vzťah pedagogických zamestnancov k využívaniu IKT na vyučovaní,
úsilie školy na získanie finančných prostriedkov pomocou grantov,
prenájom športovísk verejnosti,
veľmi dobre vybavenie školy výpočtovou technikou,

Slabé stránky školy:



slabá podpora zo strany rodičov,
nedostatočná prepojenosť medzi systémom vzdelávania a potrebami trhu práce,















zlé sociálne zázemie študujúcich žiakov,
nezáujem rodičov o študijne výsledky detí – žiakov,
vysoká absencia, a neprospech žiakov,
nezáujem žiakov o štúdium,
nízke finančné ohodnotenie pedagógov v porovnaní s inými povolaniami,
slabá komunikácia žiakov v jazyku slovenskom a v jazyku maďarskom,
kritizovanie školy zamestnancami na verejnosti,
nepružná aktivácia internetovej stránky školy,

– zatekanie do budov,
brzda od zriaďovateľa v rozširovaní učebných a študijných odborov a s tým súvisiace
potieranie konkurencieschopnosti,
slabé finančné zdroje zo ŠR,

Príležitosti školy:












rozvoj nových zdrojov zamestnanosti a príležitostí regionálnej zamestnanosti,
zvýšenie záujmu o školu,
strany rodičov, podnikateľov, samosprávy,
získanie grantov z ESF,
využitie školských dielní pre produktívne práce,
využitie športových zariadení pre verejnosť,
lepšia propagácia školy,
zriadenie školskej galérie,
širšia ponuka učebných a študijných odborov,
využitie schopností pedagógov a nevyužitých miestnosti v prospech rekvalifikačných
kurzov, inovačných školení a preškoľovaní pre zákazníkov,

Ohrozenia školy:












3.4

demografický pokles populácie,
nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich žiakov zo základných škôl,
spájanie škôl,
vysoká pracovná zaťaženosť pedagógov,
problémy s obnovou a omladzovaním učiteľského zboru,
zhoršenie sociálneho zázemia,
zvýšenie cien dopravy a spojov,
nárast finančných prostriedkov na prevádzku,
strata motivácie učiteľov,
nedostatok finančných prostriedkov na investície – oprava objektov školy,
nízky počet žiakov prijímaných do prvého ročníka,

Charakteristika školy

Areál školy je priestranný. Je to komplex budov, ktoré sú medzi sebou navzájom prepojené.
Budova školy je dvojposchodová a má samostatný vchod. V hlavnej budove školy máme tieto učebne:
prízemie - učebňa výp. techniky, 1 poloodborná učebňa elektrotechniky, 1 poloodborná učebňa
strojárstva, jazykové laboratórium, 3 klasické učebne, kabinet fyziky, kabinet
strojárstva, kabinet elektrotechniky,
1. poschodie – učebňa informatiky, učebňa elektrického merania, kabinet elektrotechniky,
učebňa živočíšnej výroby, rastlinnej výroby a mechanizácie, PC učebňa prírodovedných
predmetov (MVP), kabinet ŽIV a RAV

2. poschodie – laboratórium ELKO, chemické laboratórium, 3 klasické učebne, učebňa INF,
kabinet INF, kabinet CHE, zborovňa
Na úseku teoretického vyučovania máme 12 notebookov, 6 dataprojektorov, 3 e-beam systémy, 2
ks interaktívna tabuľa s dataprojektormi na ultrakrátku vzdialenosť, každá trieda je vybavená okrem
iného meotarom, televízorom, videoprehrávačom.
K teoretickému vyučovaniu patrí telocvičňa školy, vedľa ktorej je kabinet pre učiteľa TEV,
hygienické priestory - toalety, šatňa pre dievčatá, šatňa pre chlapcov, sprchy, vonkajší areál
s ihriskami, tenisovým kurtom, bežeckou dráhou a doskočiskom.
Na spojovacej chodbe medzi školou a bývalým internátom je aj sklad učebníc, sklad učebných
pomôcok a - školská knižnica, ktorá má zastaraný knižný fond, no začíname ho obnovovať
Výchovný poradca má k dispozícii kabinet, kde sa stretáva so žiakmi, rodičmi, sociálnymi
zamestnancami a pod. V tomto školskom roku, t.j. 2012/2013 budeme mať 9 tried denného štúdia
(približne 162 žiakov). Tieto sa budú striedať v škole a na odbornom výcviku, odbornej praxi, resp.
praxi v dvojtýždenných cykloch.
Praktické vyučovanie
Je riešené u nás na odbornom výcviku. V priestoroch OV máme opravenú strechu a teda máme
vyriešený problém zatekania. Je tam:
- dielňa elektromechanických prác a montáže elektronických zariadení,
- dielňa polovodičovej techniky,

- dielňa elektromontážnych prác,
- dielňa polovodičovej techniky a merania,
- dielňa základných kovoobrábacích prác,
- dielňa strojného obrábania,
- brusiareň,
- dielňa ručného spracovania kovov,
- pracovisko merania, príprava materiálu,
- sklad,
- výdajňa,
- učebňa výpočtovej techniky,
- 4 kabinety pre majstrov odbornej výchovy,
- hygienické priestory vrátane spŕch.

Pre odbor hostinský, hostinská máme vybavenú cvičnú kuchyňu, stolovaciu miestnosť a odbornú
učebňu na nácvik služieb, šatne a hygienické zariadenia. Tieto priestory sa nachádzajú na 1.
poschodí v novoupravených a novozariadených priestoroch. V blízkej budúcnosti sa zariadenie týchto
priestorov bude modernizovať. Finančné prostriedky plánujeme získať z eurofondov vstupom do
projektu, ktorý už bol schválený.
Príprava žiakov v školskom vzdelávacom programe v novom učebnom odbore 6456 H kaderník
zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Teoretické vyučovanie bude väčšinou
organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku
v prevádzke kaderníctva v priestoroch odborného výcviku, priamo v areáli školy a podľa možnosti
čiastočne aj na zmluvných pracoviskách. Pre tento odbor sú už vyhradené priestory na 1. poschodí na
úseku praktického vyučovania. Začaté a postupne vykonávané sú menšie stavebné úpravy /podlaha,
obklady, strop, rozvod elektrickej energie a vody/. Základné zariadenie cvičného kaderníctva škola
urobí svojpomocne, alebo s pomocou sponzorov, ktoré sa bude neskôr zveľaďovať a postupne
obnovovať. Trojročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre
prevádzky kaderníctva malých a stredných firiem, v živnostenských zariadeniach so všeobecným
prehľadom o celej oblasti kaderníckych služieb a so základnými predpokladmi pre výkon obchodnopodnikateľských aktivít.
Priestory odborného výcviku sú plne vybavené technickým zariadením bez rozdielu odborov. Je
pravda, že do budúcnosti uvažujeme s obnovením a zmodernizovaním ako priestorov, tak aj
vybavenia jednotlivých odborov. Narážame na problém nedostatku finančných prostriedkov. No máme
tvorivý a plne kvalifikovaný kolektív, ktorý sa chce boriť s prekážkami.

Bývalý Domov mládeže v dnešnej dobe funguje ako ubytovňa. Po racionalizácií školy sa na
1.poschodie presťahovali kancelárske priestory školy a na 2. až 5. poschodí má škola ubytovňu, ktorú
prevádzkuje v rámci VHČ.

3.5

Plánované aktivity školy

Dosahovanie požadovaných aktivít a vhodná prezentácia školy sú výsledkom kvality vzdelávania.
Škola priebežne pracuje na vytváraní a zabezpečení podmienky pre skvalitnenie života na škole:
Záujmové aktivity:

Volejbalový krúžok

Futbalový krúžok

Basketbalový krúžok

Mediálny krúžok

Turistický krúžok

Logika zábavne

Chceš sa zdokonaliť?

Grafické kreslenie

Tvorba projektov (stroj, elektro a gastro)

Dopravný krúžok
Súťaže:













Hviezdoslavov Kubín – školské kolo
Multimediálne prezentácie - súťaž v rámci ročníkov
Súťaž zručnosti v odbore elektro, strojárstvo, hostinský
Súťaž zručnosti – elektro v ČR
Zenit v elektronike
Zenit v strojárstve
Olympiáda Ľudských práv
Olympiáda z matematiky a fyziky
Ekologická súťaž „Naša spoločná vec“
Informatický Bobor
Play Energy
Genius Logicus

Športovo-turistické akcie

Basketbal – turnaj žiakov SŠ s medzinárodnou účasťou

Futbal – turnaj žiakov SŠ Veľkých Kapušian

Malý futbal - turnaj žiakov 1.ročníka SŠ a 9.ročníka ZŠ s medzinárodnou účasťou

Školská liga v malom futbale

Stolný tenis s medzinárodnou účasťou o cenu primátora mesta

Nohejbal – regionálny turnaj o Pohár primátora mesta Veľké Kapušany pre amatérov

Tenis – tenisová škola a turnaj na vlastných ihriskách pre žiakov rôznych vekových
kategórií

Memoriál Elemíra Čeplíka v tenise

Volejbalový turnaj medzi zamestnancami škôl (Veľké Kapušany, Pavlovce nad Uhom,
Michalovce)

Športové dni školy za účasti zamestnancov a žiakov SOŠ a ZŠ (9. ročník) z Veľkých
Kapušian
Exkurzie








Gastronomická prevádzka (výber z 3 hotelov)
Návšteva vínnych pivníc
Návšteva technického múzea
Návšteva Elektrárne Vojany
Návšteva rozvodne v Krišovskej Lieskovej
Účasť na pojednávaní na Okresnom súde v Trebišove
Návšteva hvezdárne v Michalovciach

Spoločenské a kultúrne podujatia

Podpora podujatia Mosty bez bariér

Návšteva výchovných koncertov

Imatrikulácia – privítanie prvákov

Návšteva Štátneho divadla v Košiciach

Deň otvorených dverí

Vianočný program – POD JEDLIČKOU

Návšteva filmového predstavenia 3D v Košiciach

Spoločenské akcie v domove dôchodcov

Návštevy aktuálnych výstav v kultúro-spoločenskom centre, Veľké Kapušany
Gastronomické akcie

Zabezpečovanie slávnostných akcií usporiadaných školou, resp. partnermi školy

Slávnostná tabuľa s vianočnou tematikou

Slávnostná tabuľa pre rodičov s jarnou tematikou – Veľkonočné motívy

LečoFest,

súťaž vo varení halaszle

Mediálna propagácia

3.6




Prezentácia školy v partnerských školách
Príspevky do novín COPUS
Aktualizácia www stránky

Besedy a pracovné stretnutia

Ako na trh práce (úrad práce)

Prevencia chorôb (centrum zdravia v Michalovciach)

Zdravý životný štýl (centrum zdravia v Michalovciach)

Ako vstúpiť do školského vzdelávacieho programu (riaditeľ školy)

Ako sa správne učiť (výchovný poradca)

Vydieranie a šikana (psychológ, zástupca polície)

Odbúranie stresu (žiaci a zamestnanci školy)

Ako sa pripraviť na konkurz?

Moje skúseností s drogou

Nepriaznivé dôsledky fajčenia a alkoholu

Kto je gambler?

Pomoc psychológa slabo prospievajúcim žiakom (v spolupráci s CPPaP v
Michalovciach)

Pomoc pedagógom pri integrovaní žiakov (v spolupráci s CPPaP v Michalovciach)

Sociálna a učebná adaptácia

Psychologicko – diagnostické poradenstvo zamerané na výber ďalšieho štúdia (v
spolupráci s CPPaP v Michalovciach)

Patologické správanie sa žiakov (v spolupráci s CPPP v Michalovciach)
Všetky aktivity sa budú realizovať s pedagogickými zamestnancami školy, žiakmi a sociálnymi
partnermi. Aktivity sú určené predovšetkým žiakom, učiteľom, rodičom, zamestnávateľom a širokej
verejnosti. Vítame všetky ďalšie návrhy a možnosti na aktivizáciu práce školy.

3.7

Charakteristika pedagogického zboru

Pedagogický zbor je pomerne malý. Na teoretickom vyučovaní je počet učiteľov 12 a počet
majstrov odbornej výchovy je 4, riaditeľ školy, zástupkyňa školy pre TV a zástupca školy pre PV.
V školskom roku 2012/2013 máme 2 externých pedagogických zamestnancov. Stálych pedagogických
pracovníkov je teda 19. Priemerný vek pedagógov je 48 rokov. Všetci učitelia a majstri odbornej
výchovy spĺňajú požiadavky na odbornú a pedagogickú spôsobilosť. Riaditeľ, zástupkyňa pre TV a ZR
PV majú ukončené priebežné vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov a riaditeľ a ZR TV
majú II. kvalifikačnú skúšku. Obidvaja ukončili vzdelávací program „Efektívny manažment školy ako
nástroj na zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu vzdelávania – EMANAROS“. Výchovná poradkyňa

sa pravidelne zúčastňuje vzdelávania v oblasti výchovného poradenstva. Aj ďalší pedagogickí
pracovníci si zvyšujú výchovno-vyučovacie kompetencie priebežným vzdelávaním. Ďalšie vzdelávanie
sa riadi plánom kontinuálneho vzdelávania, ktorý sa prerokováva v pedagogickej rade na začiatku
školského roka.

3.8

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy

Podrobný a konkrétny plán ĎVPZ je súčasťou ročného plánu školy. Manažment školy považuje
za prioritnú úlohu zabezpečiť:





Uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe.
Príprava pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií hlavne
jazykových spôsobilostí, schopností efektívne pracovať s IKT.
Príprava pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu.
Motivovanie pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie,
zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti.
Zdokonaľovanie osobnostných vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre
tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod.
Sprostredkovanie pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky (inovácie) z metodiky
vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z odboru.
Príprava pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií, napr. triedny
učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, knihovník atď.
Príprava pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi prostriedkami:
videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a pod.
Zhromažďovanie a rozširovanie progresívnych skúsenosti z pedagogickej a riadiacej praxe,
podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov.
Sprostredkúvanie operatívneho a časovo aktuálneho transferu odborných a metodických
informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému.
Príprava pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie.

3.9

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy










Je účinným nástrojom zabezpečenia harmonickej organizácie celého výchovno-vzdelávacieho
procesu a ďalších školských aktivít. Naša škola bude využívať štandardné spôsoby hodnotenia:
formatívne a sumatívne. Formatívne hodnotenie použijeme na zvýšenie kvality výchovy a
vzdelávania. Sumatívne hodnotenie použijeme na rozhodovanie. Vnútorný systém kontroly by sa
mal zameriavať hlavne na celkový priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti na škole, na tvorbu
školských vzdelávacích programov, na dodržiavanie plnenia plánov predmetových komisií,
Na zabezpečenie vyučovania didaktickou technikou a ostatným materiálno-technickým vybavením, na
hodnotenie žiakov počas vyučovacej hodiny s uplatnením sebahodnotenia žiaka, na vystupovanie
a rečovú kultúru vyučujúcich, na uplatňovanie didaktických zásad, na mimoškolskú činnosť učiteľov,
ale aj na kontrolnú činnosť výchovnej poradkyne, činnosť hospodárky, upratovačky a údržbára. Na
hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov školy použijem tieto metódy:








Pozorovanie (hospitácie).
Rozhovor.
Výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané
naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod).
Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania,
tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.
Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy.
Vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“)
Hodnotenie učiteľov žiakmi.

3.10 Dlhodobé projekty
Naša škola je zapojená do projektu Škola podporujúca zdravie od školského roku 2001/2002.
Tento projekt metodicky riadi MC – Prešov a spolupráca s ním je na dobrej úrovni. V rámci tohto
projektu organizujeme množstvo aktivít pre žiakov školy. Dlhodobý plán ŠPZ je zameraný na:
 ekologickú výchovu – vytvoriť zdravé životné prostredie
 starostlivosť o zdravie
 zdravú životosprávu
 integráciu komplexnej výchovy k zdraviu do všetkých výchovných zložiek
Spolupracujeme aj s občianskou iniciatívou Ľudia proti rasizmu. Počas európskeho týždňa zapájame
našu školu do týchto aktivít:
 príprava násteniek
 vytvorenie tímu aktivistov
 športové podujatia
Každoročne sa zapájame do celoslovenskej kampane Deň narcisov, ktorú organizuje Liga proti
rakovine SR. Aktivity našej školy:
 finančná zbierka
V rámci projektu Národného programu boja proti drogám s podpornými programami Škola
bez alkoholu, drog a cigariet; Prečo som na svete rád/rada? organizujeme na škole:
 prednášky
 besedy
 športové súťaže
 výstavky výtvarných a písomných prác žiakov
Naša škola sa priebežne zapája do projektov MŠ SR. Boli sme úspešní v projekte Infovek, Otvorená škola,
Digitálni štúrovci, Jazykové laboratória, Moderná škola. Vďaka týmto projektom sa nám podarilo získať
slušné vybavenie učební IKT.
Sme zapojení do projektu Modernizácie vzdelávacieho procesu na stredných školách, ktorí sa realizuje
v období 2010 – 2013.

V novembri 2011 sme podali projekt pod názvom Inovatívne metódy a digitalizácia vzdelávania pre
potreby trhu práce SOŠ – Szakközépiskola vo Veľkých Kapušanoch. Tento projekt bol podaný
v rámci operačného programu Vzdelávanie a bol odporučený Výberovou komisiou na schválenie. Po
predložení dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci nám bude vydané
Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP 279 831,29 € z Európskeho sociálneho fondu a projekt
môžeme začať realizovať.

3.11 Medzinárodná spolupráca
Škola dlhodobo spolupracuje so školami v Českej republike (podobného zamerania). Máme
partnerskú školu v Miskolci. Cieľom tejto spolupráce je :






Podieľať sa na spoločných projektoch, ktoré by zabezpečili efektívny transfer poznatkov
a skúseností.
Posilniť a skvalitniť jazykovú prípravu žiakov (konverzačnú, odbornú).
Posilniť a skvalitniť odbornú prípravu žiakov (transfer inovácií).
Prezentovať vlastnú školu, mesto a krajinu.
Spoznávať inú kultúru, históriu a životný štýl.

3.12 Spolupráca so sociálnymi partnermi
Škola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou. Predovšetkým sa
zameriava na pravidelnú komunikáciu so svojimi zákazníkmi – žiakmi, ich rodičmi a zamestnávateľmi.
Spolupráca s rodičmi

Rodičia sú členmi Rady školy a majú rodičovské združenie vedené Radou rodičovského združenia.
Všetci sú informovaní o priebehu vzdelávania žiakov na triednych schôdzkach a konzultáciami
s vyučujúcimi. Rodičia si môžu aktuálne dianie na škole pozrieť na našej webovej stránke.
Cieľom školy je zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Sme a budeme maximálne otvorení všetkým
pripomienkam a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti.

Zamestnávatelia
Škola aktívne spolupracuje s kmeňovými a zmluvnými zamestnaneckými organizáciami. Spolupráca je
zameraná hlavne na poskytovanie odborného výcviku, materiálno-technické zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu. Poskytujú škole neoceniteľní písomné informácie – študijné texty, ktoré
suplujú nedostatok učebníc v oblasti obsluhy. Spolupracujú pri štruktúrovaní sumatívnych didaktických
testov v odbornom výcviku, poskytujú odbornú literatúru pre teoretické vyučovanie a sprostredkujú
aktuálne informácie o zmenách a vývoji nových technológií. Väčšina zamestnávateľov zamestnáva aj
našich absolventov.
Iní partneri
Škola aktívne spolupracuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchove mimo vyučovania
s ďalšími partnermi: Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou pri organizovaní záverečných
skúšok, s priamo riadenými organizáciami MŠ SR, pedagogicko-psychologickými poradňami v rámci
preventívnych opatrení, a pod.

Škola má spracované:
V odbore elektro 3 ŠkVP (2697 4 mechanik elektrotechnik, 2675 4 01 elektrotechnika – energetika,
2683 2 11 elektromechanik – silnoprúdová technika)
V odbore stroj 3 ŠkVP (2413 4 mechanik strojov a zariadení, 2414 4 01 strojárstvo – výroba, montáž
a oprava prístrojov, strojov a zariadení, 2466 2 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia)
V odbore agro 2 ŠkVP (4210 6 11 agropodnikanie – agroturistika, 4210 6 08 agropodnikanie –
poľnohospodársky manažment)
V odbore služieb 5 ŠkVP (6489 2 hostinský_denné, 6489 2 hostinský_ŠJP, 6421 4 spoločné
stravovanie_denné, 6421 4 spoločné stravovanie_ŠJP, 6456 H kaderník_denné)
Všetky ŠkVP sú k dispozícií v škole v zborovni, resp. v kancelárií ZRŠ pre TV. Sú k nahliadnutiu
na požiadanie.

