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I. VÍZIA A STRATÉGIA ŠKOLY V ŠK.R. 2005/06
Naša škola, SOU energetické je v meste Veľké Kapušany, ktoré je centrom energetického priemyslu. V blízkosti mesta je sústredených niekoľko podnikov energetického, plynárenského a chemického priemyslu. Je tu elektráreň Vojany, ktorá je najväčšou
tepelnou elektrárňou na Slovensku. Neďaleko mesta je kompresorová stanica Veľké
Kapušany, ktorá je súčasťou tranzitnej sústavy európskeho významu. Patrí k najväčším
dielam tohto druhu na svete.
Z týchto skutočnosti vyplýva, že v našom regióne je možnosť zamestnať sa vo
výrobe, ale aj v obchode a v službách.
Naša škola má 33 ročnú tradíciu. SOUe Veľké Kapušany bolo vybudované
súčasne s EVO Vojany II. v roku 1973 – 1975 (najprv škola potom dielne a internát). Po
celý ten čas vyučujeme študentov v učebných odboroch (3-ročný s výučným listom)
a študijných odboroch (4-ročný odbor, absolvent získa maturitu a výučný list) elektro
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a strojárskych. Absolventi všetkých učebných odborov, ktorí na našej škole študujú môžu získať maturitu pokračovaním v nadstavbovom štúdiu.
Absolventi našej školy zastávajú dôležité miesta nielen vo východoslovenskej
energetike, ale v energetike na celom Slovensku a v Slovenských elektrárňach.
Na základe požiadaviek regiónu sme v roku 1993 rozšírili možnosť štúdia na škole o učebný odbor hostinský. Po jeho úspešnom ukončení môžu študenti pokračovať
v nadstavbovom štúdiu spoločné stravovanie a tak získať v tomto odbore úplné stredné
odborné vzdelanie (výučný list, maturitné vysvedčenie).
Poskytujeme vzdelanie záujemcom nášho regiónu. Vychovávame žiakov pre robotnícke povolania, ale takisto ich pripravujeme na štúdium na vysokých školách. Počas
existencie SOU sme sa snažili materiálne zabezpečiť všetky odborné učebne pre jednotlivé odbory tak, aby sme pokryli požiadavky výuky v učebných a študijných odboroch
pre podniky energetického a strojárskeho zamerania v rámci východoslovenského regiónu, čo sa nám aj podarilo.
V roku 1993 ( ako okrajový učebný odbor ) sme zriadili odbor hostinský na základe požiadavky regiónu. Záujem o tento odbor je veľmi vysoký, a preto sme nútení zveľaďovať ho materiálno-technicky ako aj zabezpečením vyššieho vzdelania a to v ŠPZ
v odbore spoločné stravovanie. Od šk.r. 2004/2005 máme už tento odbor zaradený
v sieti. Z toho nám vyplýva potreba splnenia ďalších aktivít pre rozvoj daného odboru.
V poslednom čase sa prejavuje obrovský záujem o vzdelanie v IKT. Keďže naša
škola je veľmi dobre zariadená výpočtovou technikou, túto výhodu školy sme v plnej
miere využili a od šk.r.2004/2005 poskytujeme vzdelanie v odbore 2672 4/02 mechanik
elektronik na výpočtovú a riadiacu techniku.
Okrem odovzdávania všeobecných a odborných vedomostí je cieľom aj naďalej
rozvíjať zručnosť, flexibilitu, schopnosť pracovať s intenzívnym pracovným nasadením,
podporovať tvorivé myslenie, samostatnosť a viesť k zodpovednosti. Hlavným cieľom
školy je vychovávať odborníkov doby s uplatnením na trhu práce. Cieľovou skupinou je stredoškolská mládež so záujmom o odbory ponúkané našou školou, ale taktiež
chceme poskytnúť vhodné vzdelanie zo systému našich ponúk aj pre našich partnerov a
širokú verejnosť.
Všetko naše úsilie smerujeme k tomu, aby sme vytvorili podmienky pre lepšie
uplatnenie sa absolventov na trhu práce a poskytli rozširujúce vzdelanie pre našich
partnerov a širokú verejnosť.
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Naše ciele
Cieľ 1:

Vychovať žiakov zdatných v obsluhe PC a LAN

Aktivity:
 medializovať možnosti štúdia PC a LAN na našej škole
 neustále inovovať vybavenie počítačových učební hardvérom a softvérom – klasickým a špecifickými výukovými programami
 podľa potreby preškoľovať a inovovať vedomosti lektorov
 nachádzať metódy úspešného zvládnutia cieľov
 zvyšovať zručnosť v IKT – lektorov a žiakov
Cieľová skupina:
 žiaci našej školy
 absolventi škôl
 zamestnanci našej školy
 záujemcovia z trhu práce, vrátane nezamestnaných
 naši partneri
 celoživotné vzdelávanie
Cieľ 2:

Aktívne zvládnuť aspoň jeden cudzí jazyk

Aktivity:
 využívanie komunikatívnych metód vo vyučovaní
 zabezpečenie kvalifikovaných lektorov
 podľa potreby preškoľovanie a inovovanie vedomosti lektorov
 aplikovanie informatiky do výučby
 zakúpenie výukových programov
 podanie projektu na jazykové laboratórium
Cieľová skupina:




žiaci našej školy
záujemcovia z trhu práce, vrátane nezamestnaných
naši partneri

Cieľ 3: V rámci projektov sa venovať širokej verejnosti vo viacerých oblastiach
3.1. Sprístupniť IKT širokej verejnosti
Aktivity:
 zriadenie internetovej čajovne
 zorganizovanie kurzov obsluhy PC a Internetu
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 podľa potreby preškoľovanie a inovovanie vedomosti lektorov
 materiálne zabezpečenie aktivity
 neustále inovovať vybavenie PC hardvérom a softvérom
Cieľová skupina:
 široká verejnosť
3.2. Umožniť rozvoj telesnej zdatnosti širokej verejnosti ( fyzickej a duševnej)
Aktivity:
 zorganizovanie rôznych športových podujatí
 zabezpečenie tenisových, stolnotenisových a lyžiarskych kurzov
 zorganizovanie krúžkov podľa záujmu
 materiálne zabezpečenie jednotlivých aktivít
Cieľová skupina:


široká verejnosť – rôzna veková kategória

Cieľ 4: Zahájiť aktívnu činnosť internetovej čajovne
Aktivity:
 zriadenie školskej internetovej čajovne
 personálne zabezpečenie
 finančné zabezpečenie
 doplnenie MTZ školskej reštaurácie - kaviarne
Cieľová skupina:
 naši žiaci ( vykonávanie odbornej praxe )
 široká verejnosť
Cieľ.5:
Umožniť žiakom získať špecifické osvedčenia a tým zabezpečiť ich lepšie
uplatnenie na trhu práce
Aktivity:
 zorganizovanie spolupráce s autoškolou
 pokračovať v spolupráci so zváračskou školou
 organizovanie vodičských kurzov
 organizovanie zváračských kurzov
 organizovanie kurzov OBP z Vyhlášky 718/2002
 finančné zabezpečenie
 doplnenie MTZ vo zváračskej škole
Cieľová skupina:
 naši žiaci ( vykonávanie odbornej praxe )
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široká verejnosť

Cieľ 6:

Zrekonštruovať strechu – riešiť problém zatekania strechy

Aktivity:
 medializácia problému
 vypracovanie projektu
 realizácia projektu strechy
 konferencia na zhodnotenie projektu
Cieľová skupina:




naši žiaci
zamestnanci školy
rodičia

ZHODNOTENIE CIEĽOV A STRATÉGIE ROZVOJA ŠKOLY
ÚDAJE O PROJEKTOCH
Škola sa zamerala na výchovu odborníkov doby s uplatnením sa na trhu práce.
Tomuto cieľu sme podriadili všetky čiastkové úlohy a ciele, ktoré sme si vytýčili. Ide predovšetkým popri rozvoji zručností v jednotlivých odboroch o rozvoj kompetencií pri práci
s PC a rozvoj jazykovej zdatnosti našich študentov výučbou jedného cudzieho svetového jazyka (anglický, nemecký).
Všetky čiastkové ciele sa nám darí výborne realizovať. Na škole pracujú zanietení
mladí ľudia, ktorí sa rozhodli aj napriek veľkému nedostatku financií v školstve dobudovávať, rozširovať a inovovať hardvérové a softvérové vybavenie školy. Prostriedky sme
získali z projektov. Okrem PC získaných z Infoveku (v 2 fázach) sme sa zapojili do
podprojektu Otvorená škola, čím sme získali notebook, datavideoprojektor a ďalšiu
počítačovú techniku. V školskom roku 2005 – 2006 sme boli v rámci projektu Infovek
jedným z 200 školiacich centier na Slovensku. Učiteľom, majstrom odborného výcviku, vychovávateľom a ďalším pedagogickým pracovníkom sme poskytli vzdelávanie
v oblasti práce a využitia IKT v práci učiteľa – Projekt informatizácie regionálneho školstva (PIRŠ). V našom školiacom centre sme vyškolili 117 pedagogických pracovníkov,
čo znamená prínos pre školu z Projektu Infovek 58.500,- Sk
V spolupráci s elektrotechnickou fakultou v Košiciach sme vyškolili 26 správcov
počítačových sietí, čo je prínos pre školu 31.200,- Sk.
Boli sme úspešní aj v projekte Digitálni štúrovci. Tento projekt bol zameraný na
školenie v oblasti počítačovej techniky. Cieľovou skupinou v tomto projekte boli ľudia zo
znevýhodneného prostredia. Počítačovú gramotnosť sme zvyšovali u nezamestnaných
rodičov našich žiakov, ktorí boli prednostne zaradení do kurzu a druhý kurz mal zvýšiť
počítačovú gramotnosť u dôchodcov. Tento projekt bol veľmi úspešný a mal veľmi dobrú odozvu. Vyškolili sme 8 nezamestnaných a 11 dôchodcov. Aj keď tento počet vyškolených účastníkov nebol veľký, dožadovali sa pokračovania, resp. druhej vlny takýchto
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školení. Projekt ešte pokračuje a všetci absolventi majú možnosť navštevovať našu internetovú čajovňu. Využívajú to predovšetkým dôchodcovia.
V tomto projekte získané finančné prostriedky boli využité na nákup IKT:
P.č.

Názov tovaru

1
2
3

PC AMD 2,5G 17“ LCD

4
5
6

Množstvo

Cena za MJ

Spolu

2

19.873,- Sk

39.746,- Sk

Tlačiareň CANON

1

4.522,- Sk

4.522,- Sk

e-beam tabuľa

1

26.909,- Sk

26.909,- Sk

Hardvér, Windows XP, Internet, Word

20

3.980,- Sk

3.980,- Sk

445,- Sk

445,- Sk

1.189,- Sk

1.189,- Sk

papier

1 krabica

tóner

1

Spolu

76.791,- Sk

O tom, že sme sa v našich cieľoch zamerali aj na jazykovú kompetenciu mladých
ľudí, svedčí podaný Projekt na konci šk. roka 2005-2006 – Jazykové laboratória, ktorý
bol úspešný a ktorý realizujeme v školskom roku 2006-2007.
Pri SOU energetickom vo Veľkých Kapušanoch vyvíja svoju činnosť aj nezisková
organizácia (NO) Odborník budúcnosti. Táto vznikla za účelom podpory práce so
žiakmi. NO Odborník budúcnosti podaním projektu na nákup prostriedkov výpočtovej
techniky získala od nadácie Apáczai Közalapítvány (Nadácia Apáczaiho) so sídlom
v Budapešti, Maďarská republika, finančné prostriedky na zariadenie novej učebne výpočtovej techniky v SOU energetickom. Zo získanej čiastky 2,200.000 Ft , resp.
301.752,- Sk sa zakúpili nasledujúce prostriedky:
P.č.

Názov tovaru

Množstvo

Cena za MJ

Spolu

1
2
3

PCZ AMD 2,6G 754 64bi 15“ LCD

10

18.016,60 Sk

180.166,00 Sk

PCU AMD 3,0G 754 64bi 17“ LCD

1

28.560,00 Sk

28.560,00 Sk

Skener CanoScan LIDE25

1

2.142,00 Sk

2.142,00 Sk

4
5
6

Projektor ACER

1

27.370,00 Sk

27.370,00 Sk

USB 512 MB

4

535,50 Sk

2.142,00 Sk

Windows XP prof. Sk

11

4.962,30 Sk

54.585,00 Sk

7

MS Office 2003 Sk

1

6.787,00 Sk

6.787,00 Sk
301.752,00 Sk

Stoly pod PC zakúpila nezisková organizácia Odborník budúcnosti v sume 9975,Sk. V spolupráci so ZO ZMRS pri našej škole sa v školskom roku 2005/2006 podarilo
získať finančné prostriedky na nákup učebných pomôcok a prostriedkov (cez Nadáciu
Péter Pázmány) 56.032,50 Sk. Z týchto finančných prostriedkov sa nakúpili učebné pomôcky na teoretické vyučovanie ( notebook, puzdro na notebook, tonery do farebnej
laserovej tlačiarne – čierne a farebné, slúchatka s mikrofónom, optická myš), na odborný výcvik - odbor hostinský (kuchynský robot, digitálna váha, žehlička, sada hrncov, sa-
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da misiek) a odbor mechanik opravár – posuvné meradlá, dutinový hlbkomer, mikrometre).
Finančné prostriedky získané z projektov, neziskových organizácií a nadácií
v školskom roku 2005/2006 činia:
p.č.

názov

financie

1.

PIRŠ – školenie pedagogických zamestnancov

58.500,- Sk

2.

ELFA – školenie správcov počítačových sietí

31.200,- Sk

3.

Digitálni Štúrovci

76.791,- Sk

4.

NO OB - od Nadácie Apáczaiho

301.752,- Sk

5.

ZO ZMRS - Nadácia Péter Pázmány

56.032,50 Sk
Spolu

524.275,50 Sk

Všetky vyššie menované projekty sa priamo dotýkajú rozvoja kľúčových kompetencií študentov. Okrem nich je škola úspešne zapojená aj do ďalších projektov
a súťaží:
Projekt Škola podporujúca zdravie u nás beží 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
Boli sme zaradení do Národnej siete Škôl podporujúcich zdravie
Prostredníctvom občianskeho združenia Stop fajčeniu sa zapájame do medzinárodnej kampane NEFAJČIARSKY DEŇ. Aktivity našej školy v rámci tejto kampane:
• prednášky spojené s besedami – triednické hodiny
• spracovanie nástenky
• žiaci našej školy v uliciach mesta oslovovali fajčiacich ľudí a podávali im informácie o škodlivosti fajčenia ( letáčiky poskytnuté OZ Stop fajčeniu )
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:
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• 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

ZMENY VO VZDELÁVACÍCH PROGRAMOCH
Len pred dvoma rokmi nám zaradili do siete študijný odbor 2672 4 02 mechanik
elektronik na organizačnú a výpočtovú techniku. Učebné osnovy boli veľmi zastaralé. Vyučovanie v tomto odbore prebieha podľa vopred vypracovaných tematických plánov podľa platných osnov s možnosťou využitia 30% úpravy obsahu jednotlivých predmetov. Práca v tomto odbore je náročná, učebnice neexistujú a častokrát je Internet
jediný zdroj informácií, nakoľko knižnice sú vzdialené (vedecká – KE, technická – MI.
Negatívnym javom je nedostatok študentov a nezáujem o štúdium v odboroch
veľmi potrebných pre hospodárstvo krajiny. Už 5 rokov po sebe sme neotvorili triedu
elektromechanik na rozvodné zariadenia. Na konci školského roka 2005/2006 nás
kontaktovali firmy, ktoré prejavili záujem o absolventov týchto odborov, alebo akýchkoľvek elektro odborov.
Východoslovenská energetika nás spolu s ďalšími 4 školami pojala do projektu
PRAXIS kde naši absolventi spolu s ďalšími absolventmi zo SPŠE v MI, SPŠE v PO,...
sú na 8 mesačnej stáži v jednotlivých prevádzkach a v prípade, že budú vyhodnotení
ako úspešní, bude im ponúknuté pracovné miesto v rozvodných závodoch. Prihlásili sa
dvaja naši absolventi a prijatí boli obidvaja.
V škole sme mali v minulom šk.r. v 1. ročníku jednu integrovanú žiačku so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Učitelia pre ňu zvlášť vypracovali tematické plány,
podľa ktorých postupujú.
Okrem toho na škole ponúkame štúdium jednotlivých vyučovacích predmetov,
na získanie odbornosti v učebných odboroch ponúkaných školou a na doplnenie si
vzdelania v nadstavbových študijných odboroch, do ktorých sa môžu prihlásiť absolventi
trojročných učebných odborov.

I.1 Študijné a učebné odbory a ich zamerania, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie
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Vzdelávacie programy školy
Študijné odbory –
denné štúdium (4 triedy)
2697 4 00
mechanik elektrotechnik
2672 4 02
mechanik elektronik na výpočtovú
a organizačnú techniku

2672 4 01
Mechanik elektronik na aut.techniku

Učebné odbory –
denné štúdium (5 triedy)
2466 2 02
mechanik opravár na stroje a zariad.

6489 2
hostinský
Nadstavbové štúdium –
denné štúdium (2 triedy)
2414 4 01
strojárstvo na výrobu, montáž a opr.
prístrojov, strojov a zariadení.

Počty žiakov v jednotlivých ročníkoch
v školskom roku 2006/07
(2005/06)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Spolu
78
4- ročné
(91)
15
15
38
(45)

23
(30) (15)

15
(0)

(0)

-

-

-

-

0
(0)

7
18
(15) (24)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
(7)

-

-

-

-

-

0
(7)

0
(7)

3- ročné
14 10
(11) (10) 15
25 35 28
(40) (28) (23)
2- ročné
16
(-)

(9)

2641 4 00
10
8
spoločné stravovanie
(8) (9)
Štúdium popri zamestnaní
3- ročné
večerné (1 trieda)
2414 4 01
0
strojárstvo na výrobu, montáž a opr.
(0)
(0)
prístrojov, strojov a zariadení.

25
(46)
112
(127)
24
(36)
88
(91)
34
(26)
16
(9)
18
(17)
0
(7)

Štúdium jedn.vyuč.predm.
2414 4 01
strojárstvo na výrobu, montáž a opr.
prístrojov, strojov a zariadení.

2675 4 01
elektrotechnika na energetiku

6421 4 00
spoločné stravovanie
6489 2 00
hostinský
2466 2 02
mechanik opravár na stroje a zariad.

20
(17)

3
-

-

-

-

-

-

-

23
(17)

17
(8)
12
(5)

3
-

-

-

-

-

-

-

20
(8)

3
-

-

-

-

-

-

-

15
(5)

11
(19)
2
-

2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Celkový počet
žiakov školy
z toho dievčat
Počet tried na škole

11
(12)

Priemerný počet žiakov na triedu

13
19
2
224
(244)
58
(56)
20,5
(20,5)

10
I.2 Zoznam a hodnotenie uplatňovaných učebných plánov

Učebný odbor 6489 2 hostinský/-á - u nás na SOU-e vo V.Kap. od 1.9.2005
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

Kategórie a názvy

1.SJ

1.MJ 2.SJ

2.MJ

3.SJ

3.MJ

Spolu

vyučovacích predmetov
14

14

11

11

8

9

33
SJ

34
MJ

2
2
1
1
1
1
2
1
1
2

2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

2
2
1
1
1
1
1
2

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
1
1
2

2
1
1
2
1
1
1

6
6
3
2
2
1
4
1
2
6

6
3
3
4
3
2
2
1
4
1
2
3

18

18

22

22

24,5

24,5

64,5

64,5

1
2
15

1
2
15

1
1
2
3
15

1
1
2
3
15

2
1
1
3
17,5

2
1
1
3
17,5

3
1
1
4
8
47,5

3
1
1
4
8
47,5

0

0

1

1

2

1

3

2

administrat. a korešpondencia

-

-

-

-

1

1

1

1

úvod do sveta práce

-

-

-

-

1

-

1

-

odpadové hospodárstvo
zariadenia závodov

-

-

1

1

-

-

1

1

32

32

34

34

34, 5

34,5

100,5

Všeobecnovzdelávacie
predmety
slovenský jazyk a literatúra a)
slov.jazyk a literatura s vyuč.JM

maďarský jazyk
odborná konverzácia v slov. jazyku

cudzí jazyk a) b)
občianska náuka *)
dejepis
etická výchova/náb. vých. a) *)

ekológia
matematika a) *)
chémia *)
informatika a)
telesná výchova e)

Odborné predmety
ekonomika
hospodárske výpočty a)
spoločenská komunikácia
potraviny a výživa
technika prevádzky
odborný výcvik a)

Voliteľné predmety

Spolu

11
1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

-

-

2
-

-

2
-

Nepovinné predmety
konverzácia v cudzom jazyku
cvičenia z matematiky d)
manažment osobných financií

3–9
SJ

3-9
MJ

-

4
-

*) Odborná terminológia a rekapitulácia tematických celkov sa vyučuje aj v slovenskom
jazyku.
Vyučuje sa predmet etická výchova alebo predmet náboženská výchova podľa záujmu žiakov.
Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa realizuje vo vyučovaní viacerých
predmetov, avšak kľúčové postavenie majú povinné – voliteľné predmety etická výchova
a náboženská výchova v 1. a 2. ročníku. Význam pre výchovu k manželstvu
a rodičovstvu majú aj ďalšie predmety, najmä náuka o spoločnosti, občianska náuka
a biológia a mimovyučovacie výchovno-vzdelávacie aktivity triednych učiteľov so žiakmi. Vedenie školy v spolupráci s kontaktným učiteľom riadi, koordinuje a kontroluje realizáciu výchovy k manželstvu a rodičovstvu vo výchovno-vzdelávacom procese.
Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných škôl v SR je učivo
„Ochrana človeka a prírody“. Obsah učiva sa realizuje vo vybraných predmetoch, účelových cvičeniach a v samostatnom kurze na ochranu človeka a prírody. Cvičenia sa
uskutočňujú v 1. a 2. ročníku priamo v teréne. Kurz je organizovaný v 3. ročníku. Kurz
je súčasťou plánu práce školy.
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Študijný odbor 6421 4 spoločné stravovanie – denné nadstavbové štúdium
Kategórie a názvy
vyučovacích predmetov

Počet vyučovacích predmetov v roč.
1.
2.
spolu

Povinné všeobecnovzdelávacie predmety

9

9

18

Slovenský jazyk a literatúra
Cudzí jazyk
Náuka o spoločnosti

2
2
1

2
2
1

4
4
2

Matematika
Informatika
Telesná výchova

2
1
1

2
1
1

4
2
2

Voliteľné všeobecnovzdelávacie predmety

5

5

10

Chémia
Výpočtová technika

1
2

1
2

2
4

Konverzácia z cudzieho jazyka

2

2

4

Povinné odborné predmety

17

15

32

Ekonomika

2

1

3

Účtovníctvo a štatistika

2

2

4

Cestovný ruch

-

2

2

Technika prevádzky
Manažment v spoločnom stravovaní
Právna náuka

2
2
2

2
2
-

4
4
2

Marketing
Odborná prax

1
6

6

1
12

Voliteľné odborné predmety

2

4

6

Hospodárska korešpondencia
Hotelové služby
Náuka o nápojoch

1
1

1
2
1

2
2
2

-

-

0-4
0-4

33

33

66

Nepovinné predmety
Športové hry
Konverzácia v cudzom jazyku
Spolu
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Tematické plány boli vypracované v súlade s učebnými osnovami, boli jasné
a zrozumiteľné, prispôsobené požiadavkám regiónu. Schválené boli v PK, zástupkyňou
školy a riaditeľom školy.
Pri plnení a realizácií tematických plánov v odbore hostinský a spoločné stravovanie, použitím vhodných organizačných foriem metód, bol priestor na individuálny prístup k žiakom. Zvýšenú pozornosť sme venovali slabo prospievajúcim žiakom a to formou krúžkovej činnosti, súťaží a olympiád. Aby žiaci mali väčší záujem o odborné vyučovacie predmety, vyučujúci podľa možnosti (vyťaženosť tried) sa snažili využívať PC
a Internet v rámci svojich premetov na vyhľadávanie informácií – nové trendy, testy,
programy na skvalitnenie výučby. Samotní vyučujúci získavali prostredníctvom Internetu
všetky aktuálne informácie, ktoré nie sú obsiahnuté v bežnej literatúre.
V odborných predmetoch boli vypracované nové maturitné témy podľa zásad
Bloomovej taxonómie. Maturitné témy umožňovali spájať všetky odborné predmety, kde
žiaci mohli uplatniť svoje teoretické a praktické vedomosti, ale aj svoju kreativitu a celú
svoju osobnosť.
Na hodinách sme využívali problémové vyučovanie, skupinové (hlavne pri laboratórnych prácach), dialóg, diskusiu, situačné metódy (z nich sme vychádzali aj pri zostavovaní maturitných tém), ale aj klasický riadený rozhovor. Žiakov sme sa snažili motivovať organizovaním exkurzií v rámci odborných predmetov (na hodinách Náuky o nápojoch - návšteva reštauračného zariadenia s ukážkou pivného zariadenia a čapovanie
piva, GASTRO výstava - Michalovce).

- podľa UP 6489 2 študovali v šk. roku 2005/2006 – 1.H1, 1.H2, 2.H1, 2.H2,
3.H1
- podľa UP 6421 4 študovali v šk. roku 2005/2006 – 4.Ah, 5.Ah
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UČEBNÝ PLÁN
Učebný odbor:
Odborné zamerania:
Forma, spôsob a organizácia štúdia:

Kategória a názvy vyučovacích predmetov
Všeobecnovzdelávacie predmety

2466 2 mechanik opravár JM
2466 2 02 mechanik opravár na stroje a zariadenia
denné štúdium pre absolventov ZŠ

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
3.JM 3.JS
Spolu
1.
2.
12
10
6
8
30

slovenský jazyk a literatúra a)
maďarský jazyk a literatúra
cudzí jazyk a), b)
občianska náuka *)
dejepis
etická výchova / náboženská výchova c) *)
matematika a) *)
fyzika a) *)
informatika a), d)
telesná výchova e)

2
2
1
1
1
1,5
1,5
1
1

2
2
1
1
1
1
1
1

2
1,5
1
1
2

2
2
1
1
2

6
5,5
2 SJ
3
1
2
3,5
2,5
2
4

Odborné predmety

23

23,5

28,5

28

70,5

odborná konverzácia v slov. jazyku
ekonomika
technické kreslenie
strojárska technológia
strojníctvo
technológia
odborné kreslenie
výrobná technológia
stroje a zariadenia
technológia opráv

1
2
1,5
1
1,5
1
-

1
2
3
2,5

1
2
1,5
2
4,5

3
2
2
1,5
1
1,5
3
2
5
7

odborný výcvik

15

15

17,5

34+1

33,5

34,5

2
2
2
4,5
17,
5
36

Spolu

47,5

Nepovinné predmety
konverzácia v cudzom jazyku
4
5
*) Odborná terminológia a rekapitulácia tematických celkov sa vyučuje aj v slovenskom jazyku.
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Študijný odbor 2414 4 01 strojárstvo – denné nadstavbové štúdium
Kategórie a názvy
vyučovacích predmetov

Počet vyučovacích predmetov v roč.
1.
2.
spolu

Povinné všeobecnovzdelávacie predmety

12

11

23

Slovenský jazyk a literatúra
Cudzí jazyk
Náuka o spoločnosti

2
2
1

2
2
1

4
4
2

Matematika
Informatika
Fyzika
Telesná výchova

3
1
2
1

2
1
2
1

5
2
4
2

Voliteľné všeobecnovzdelávacie predmety

2

3

5

Výpočtová technika
Konverzácia v cudzom jazyku

2

1
2

1
4

Povinné odborné predmety

15

15

30

Ekonomika a podnikanie

2

2

4

Technická mechanika

2

2

4

Technické merania

1

2

3

Automatizácia strojárskej výroby
Odborná prax
Technológia montáže opráv

1
6
3

6
3

1
12
6

Voliteľné odborné predmety

4

4

8

Výrobné konštrukcie

2

2

4

Technická príprava výroby
Spolu

2
33

2
33

4
66

Športové hry

-

-

0-4

Konverzácia v cudzom jazyku

-

-

0-4

Nepovinné predmety
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Nosným odborom na ktorom predmetová komisia strojárskych profesií pripravovala absolventov v školskom roku 2005/2006 bol učebný odbor mechanik opravár na
stroje a zariadenia a nadstavbové štúdium v študijnom odbore strojárstvo. Vyučovali
sme strojárske predmety, v ktorých sme dôraz kládli na samostatnosť, tvorivosť a vlastnú kreativitu žiakov pri riešení strojárskych úloh. Vyučovali sme podľa tematických plánov vypracovaných a schválených na základe učebných osnov a s využitím možnej
úpravy 30%.
Členovia predmetovej komisie zasadali v súlade s plánom práce /4 x ročne/.
Na svojich zasadnutiach sa prerokovali a schválili tematické plány z jednotlivých predmetov. Zvýšenú pozornosť sme venovali príprave na maturity 2OO6. Člen predmetovej
komisie sa zúčastnil školenia Maturita 2006 organizovanej metodickým centrom
v Prešove. Získané vedomosti sme uplatnili pri vypracovaní maturitných tém. Témy mali nový charakter, ktorý žiakom umožnil spájanie teoretických a praktických vedomostí
podľa vlastných predstáv, v ktorých aplikovali ekonomickosť, efektívnosť, správnosť výberu vhodného materiálu a ochranu životného prostredia. Počas celého školského roka
sme sledovali študijné výsledky žiakov, diskutovali sme o návrhoch ako zlepšiť výsledky
žiakov, ako ich motivovať.
V organizačných spôsoboch sme sa predovšetkým zaoberali problémovým vyučovaním a skupinovým vyučovaním. Vyučovacie hodiny sme viedli nielen klasickým riadeným rozhovorom, ale sme používali aj iné efektívnejšie metódy ako napr. dialóg
a diskusia, situačné metódy (prípadové), burza dobrých nápadov ( brainstorming ), skúsenostné metódy. Predmetová komisia mala úspechy aj v príprave študentov na súťaž „
ZENIT “ ako aj v pomoci študujúcim v nadstavbovom maturitnom štúdiu. Na poslednom zasadnutí sme vyhodnotili prácu PK za šk. rok 2005/2006.
- podľa UP 2466 2 02 študovali v šk. roku 2005/2006 – 1.A2, 2.A2, 3.A1, 3.A2,
-- podľa UP 2414 4 01 študovali v šk. roku 2005/2006 – 5.As
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Študijný odbor 2672 4 01 mechanik elektronik na automatizačnú techniku

vyučovacích predmetov

Počet vyučovacích predmetov
v roč.
1.
2.
3.
4.
spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

16

16

10

12

54

Slovenský jazyk a literatúra
Cudzí jazyk
Občianska náuka

2
3
1

2
3
1

2
2
1

2
3
1

8
11
4

Dejepis
Matematika
Informatika
Fyzika

1
4
1

1
3
2
2

2
1

2
2

2
11
2
6

Ekológia

1

-

-

-

1

Telesná výchova

2

1

2

2

7

Etická výchova / Náboženská výchova

1

1

-

-

2

Odborné predmety

17

18

26

22

83

Súčiastky prístrojov

2

-

-

-

2

Elektrotechnické materiály

2

-

-

-

2

Základy elektrotechniky

5

1

-

-

6

Technológia
Ekonomika a organizácia
Elektronika

1
-

1
4

1
2

2
-

2
3
6

Elektrické merania

-

2

2

-

4

Automatické riadenie

-

4

4

4

12

Výpočtová technika
Odborný výcvik

7

6

3
14

2
14

5
41

Spolu

33

34

36

34

137

Športové hry

-

-

-

-

0-4

Konverzácia v cudzom jazyku

-

-

1

-

0-4

Kategórie a názvy

Nepovinné predmety
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študijný odbor 2672 4 02 mechanik elektronik na organizačnú a výpočtovú techniku

vyučovacích predmetov

Počet vyučovacích predmetov
v roč.
1.
2.
3.
4.
spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

16

16

11

12

55

Slovenský jazyk a literatúra
Cudzí jazyk
Občianska náuka

2
3
1

2
3
1

2
3
1

2
3
1

8
12
4

Dejepis
Matematika
Informatika
Fyzika

1
4
1

1
3
2
2

2
1

2
2

2
11
2
6

Ekológia

1

-

-

-

1

Telesná výchova

2

1

2

2

7

Etická výchova / Náboženská výchova

1

1

-

-

2

Odborné predmety

17

18

24

24

83

Súčiastky prístrojov

2

-

-

-

2

Elektrotechnické materiály

2

-

-

-

2

Základy elektrotechniky

5

1

-

-

6

Technológia
Ekonomika a organizácia
Elektronika

1
-

1
4

1
3

2
3

2
3
10

Elektrické merania

-

2

2

2

6

Organizačná a výpočtová technika

-

4

4

3

11

Odborný výcvik

7

6

14

14

41

Spolu

33

34

35

36

138

Športové hry

-

-

-

-

0-4

Konverzácia v cudzom jazyku

-

-

1

-

0-4

Kategórie a názvy

Nepovinné predmety
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Učivo plánované v jednotlivých odborných predmetoch sa prebralo. Boli menšie
problémy s časovou tiesňou. Členovia PK sa snažia prispôsobiť- v rámci možností- učivo požiadavkám doby, ale stále je ťažšie vyselektovať učivo do takej miery, aby navrhovaný rozsah, množstvo látky žiakov veľmi nezaťažilo. Členovia našej PK zápasia aj
s tým, že naši žiaci sa nevedia učiť, prichádzajú s nedostatočnými základnými vedomosťami a problém slabého výkonu riešia únikom, čiže radšej sa nepripravujú vôbec,
vymeškávajú vyučovanie. Je to ťažké prelomiť, ale vytrvalosťou, nachádzaním motivácie, nových spôsobov vyučovania, sa to predsa darí. Svedčia o tom výsledky našich
žiakov na súťažiach, kvalita práce, ktorú realizujú v škole, alebo na rôznych pracoviskách. S menšou pomocou boli schopní vypracovať veľmi úspešné ročníkové práce, ktoré mohli obhajovať aj na maturitných skúškach. Sú schopní samostatne získať potrebné
informácie pomocou internetu, laboratórne práce, zadania sú schopní samostatne spracovať počítačom....
V PK sme sa zhodli na tom, že najväčšou motiváciou, pre našich žiakov je možnosť používať počítač pri výučbe - našou úlohou je presvedčiť ich, že informácie
v počítači ešte nie sú ich vedomosti, že sa potrebujú vzdelávať, k tomu aby ich vedeli
správne použiť.
Prácu členov PK sťažuje nedostatok vhodnej odbornej literatúry pre žiakov, preto
aj členovia PK uprednostňujú PC s datavideoprojektorom, meotar, a možnosť prípravy
poznámok a ich následné sprístupnenia cez PC, ale je to časovo veľmi náročné
a niekedy aj technicky sťažené.
Členovia PK uprednostňujú problémové vyučovanie, experimentujú aj s inými
progresívnymi metódami. Sú ambiciózni, svoje vedomosti rozširujú ďalším vzdelávaním
na kurzoch, formou priebežného vzdelávania a aj samoštúdiom. Sú otvorení k tomu,
aby žiakom poskytovali špičkové vedomosti na vysokej úrovni.
Členovia PK svojim prístupom k žiakom, svojimi prejavmi umožnia žiakom byť
otvorení, nebáť sa povedať svoj názor, naučiť sa obhajovať, byť demokratický no zároveň slušný. Atmosféra na hodinách je pracovná, otvorená, problémy s ovládaním emócií
sa vyskytujú viac v nižších ročníkoch. Tvoriť putá medzi učiteľmi a žiakmi uľahčuje aj
práca v záujmovom krúžku, mimoškolská činnosť, školský výlet, exkurzia, ktoré práve
preto členovia PK pravidelne organizujú.
- podľa UP 2672 4 01 v šk. roku 2005/2006 študovali – 2.E1, 3.E, 4.E,
- podľa UP 2672 4 02 v šk. roku 2005/2006 študovali – 1.E, 2.E2,

Bude na mieste, ak povieme, že na škole bol a je tím ľudí, ktorí má záujem pracovať, hľadať a nachádzať nové formy a metódy výučby, pomocou ktorých umožní celkový rozvoj mladých ľudí. Či už máme na mysli odborníkov alebo učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov.
Na vyučovaní jazykov sa používajú také metódy, ako je počúvanie bez zraku, čítanie – rýchle, sentimentálne, zážitkové, vymýšľanie príbehov – podľa vlastných obrázkov alebo na určitú slovnú zostavu (veľmi podporuje rozvoj tvorivosti mladého človeka).
Aj k hodnoteniu sa na škole pristupuje nie klasicky – žiak odpovedá a učiteľ hodnotí, ale používa sa trojstupňové hodnotenie:
1)
hodnotenie vedomostí, schopností a návykov skúšaného žiaka ostatnými spolužiakmi,
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2)
3)

I.3

sebakritické hodnotenie,
hodnotenie učiteľom.

Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka na jednotlivé odbory pre
školský rok 2006/07, údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie
Na školský rok 2006/2007 sa prihlásilo žiakov:

č.odboru:

názov:

2466 2 02
2466 2 02
6489 2 00
6489 2 00
2697 4 00

mechanik opravár na SaZ – JS
mechanik opravár na SaZ – JM
hostinský – JS
hostinský – JM
mechanik elektrotechnika – JS

I.termín
2
3
14
8
10

II.termín
4
1
3
4
5

Z dôvodu nenaplnenia počtu žiakov v príslušných odboroch, prijímacia komisia doporučila pozvať rodičov a ponúknuť im iný študijný, resp. učebný odbor a tak vytvoriť triedy
s odbormi: 2697 4 00 mechanik elektrotechnik v JS a 6489 2 00 hostinský v JS.
Na školský rok 2006/2007 boli vytvorené 2 triedy a prijatí žiaci do odborov:
- študijný odbor: 2697 4 00 mechanik elektrotechnik v JS
s počtom ž. 16
- učebný odbor: 6489 2 00 hostinský v JS
s počtom ž. 23
Spolu bolo prijatých 39 žiakov do dvoch odborov.
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II. ZAMESTNANCI ŠKOLY
II.1 Pedagogickí zamestnanci školy
Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov
do 30
nad 60
Spolu Priemerný
Vek:
31- 40 41- 50 51- 60
rokov
rokov všetkých
vek
Počet:
2
2
9
14
1
28
48,5 rokov
z toho žien:
2
1
4
6
0
13
45,9 rokov
Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov
z toho externých
kvalifikovaných
16
nekvalifikovaných
1
Počet všetkých
doplňujúcich si kvalifikáciu
1
učiteľov: 17
s 1. kvalifikačnou skúškou
14
s 2. kvalifikačnou skúškou
3
s vedecko-akademickou hodnosťou
.
z toho s vysokoškolským vzdelaním
Počet majstrov
z toho bakalárske vzdelanie
1
odbornej prípravy: 11
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ
10
so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ
Priemerný počet žiakov na pedagogického zamestnanca

II.2 Profesionalita učiteľov
• hodnotenie odbornej spôsobilosti : Všetci pedagogickí zamestnanci boli
v školskom roku 2005/2006 odborne spôsobili vykonávať funkciu učiteľa a majstra
odbornej prípravy.
• pedagogickej spôsobilosti : Pedagogickú spôsobilosť si v šk.r.2005/2006 dopĺňala
1 učiteľka a 1 majsterka.
• spôsobilosti riadenia výučby : Riaditeľ a zástupkyňa riaditeľa pre TV mali ukončené štúdium riadiacich (vedúcich) zamestnancov. Zástupkyňa riaditeľa pre praktické
vyučovanie navštevovala prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov.
• zdravotnej spôsobilosti : Všetci ped. zamestnanci boli po zdravotnej stránke spôsobili vykonávať svoje funkcie.
• étosu profesie učiteľa : Ped. zamestnanci zložili predpísaný „Sľub“ zamestnancov
verejnej služby, Sľub mlčanlivosti a ochrany osobných údajov, všetci sú bezúhonní.
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II.3 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy
V šk. roku 2005/2006 sa zapojili do ďalšieho vzdelávania títo učitelia:











Mgr. Ábelová – 1. kvalifikačná skúška,
Ing. Ševečková – DPŠ,
Kufová – DPŠ,
Ing. Magyarová – ŠKŠ – Informatika,
Ing. Sabolčáková – ŠKŠ – Úvod do sveta práce,
Ing. Ferková – certifikát výchovného poradcu v podmienkach školy,
Ing. Masnicová – PVPZ ( príprava vedúcich ped. zamestnancov),
Ing. Sabolčák – 2. kvalifikačná skúška,
Ing. Masnicová – 2. kvalifikačná skúška,
Ing. Ferková, Ing. Masnicová, Ing. Mokoš, Ing. Ševečková, Mgr. Šoganičová –
Maturita 2006 – Tvorba zadaní.

Na SOU-e je 100% odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických pracovníkov.
Aj napriek tomu vedenie školy podporuje ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov. Je toho názoru, že ďalším vzdelávaním získajú lepšie pedagogické a odborné
kompetencie, čo im umožní inovovať a skvalitniť vyučovací proces, zavádzať nové metódy a formy do vyučovania a tým prispieť k rozvoju celej osobnosti žiaka a zapojiť ho
do tvorivého procesu. Tým smerujeme k naplneniu hlavného cieľa školy - vychovať odborníka budúcnosti s uplatnením sa na trhu práce.

II.4 Nepedagogickí zamestnanci školy

Veková štruktúra všetkých nepedagogických zamestnancov
do 30
nad 60
Spolu Priemerný
Vek:
31- 40 41- 50 51- 60
rokov
rokov všetkých
vek
Počet:
1
3
3
5
0
12
46,2
z toho žien:
1
3
3
3
0
10
43,8

Veková štruktúra všetkých nepedagogických zamestnancov - VHČ
do 30
nad 60
Spolu Priemerný
Vek:
31- 40 41- 50 51- 60
rokov
rokov všetkých
vek
Počet:
1
1
5
7
48,7
z toho žien:
1
1
4
6
48,2
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Nepedagogickí zamestnanci školy sú odborne aj zdravotne spôsobilí vykonávať
svoju funkciu.
Na úseku hlavnej činnosti (HČ) je zamestnaná 1 pracovníčka so zníženým pracovným úväzkom z dôvodu zníženej pracovnej schopnosti. Taktiež na úseku vedľajšej
hospodárskej činnosti (VHČ) je 1 pracovníčka so zníženým pracovným úväzkom.
Zamestnanci na ekonomickom úseku a úseku riaditeľa takisto dbajú o svoj profesionálny rast, zúčastňujú sa rôznych ponúkaných školení (ASC agenda, Daň z príjmov,
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, Aplikácia postupov účtovania v organizácií
verejnej správy, atď. ).

III. PRIESTOROVÉ, MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A FINANČNÉ PODMIENKY ŠKOLY
III.1

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
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Plocha areálu SOU-e
Z toho budovy: školy,chodba a telocvičňa
Domov mládeže, stravovňa
Zváračská škola a trafostanica

2

26.379m
1.546 m

2
2

1.096 m
301 m

2
2

Dielne
Bazén a ihriská

2.112 m
2
1.635 m

Ostatné spevnené plochy

4.796 m

2

14.893 m

2

Trávnaté plochy
Kapacita školy : 370 žiakov
- počet učební na teoretickom vyučovaní
16 tried
( z toho 6 odborných učební a 10 klasických tried)
- počet učební na odbornom výcviku
16 učební
- počet učební vo zváračskej škole
2 triedy
Poskytované služby:
A) stravovanie

Školská kuchyňa je daná do ekonomického prenájmu podnikateľskému subjektu,
ktorý poskytuje stravovanie pre žiakov, zamestnancov SOU-e aj externých stravníkov v hodnote 50,- Sk, z čoho žiaci a zamestnanci hradia 25,- Sk
Kapacita kuchyne – 250 stravníkov
Kapacita jedálne - 120 stravníkov
Počet stravníkov za rok 2005
5603
z toho žiaci
1002
zamestnanci
4251
externí
350

B) ubytovanie
Domov mládeže slúži ako ubytovňa a má kapacitu 150 lôžok. Izby sú dvojlôžkové a
trojlôžkové s vlastným sociálnym zariadením . Ubytovanie žiakov je zo vzdialenejších
obcí a miest je možné so súhlasom rodičov. Mesačný poplatok pre žiaka je 250,- Sk.
Domov mládeže slúži aj ako víkendové a prázdninové ubytovanie pre jednotlivcov a
skupiny. V ubytovni je priestranná klubovňa vhodná na školenia a iné spoločenské
akcie.
C) ďalšie možnosti
Bufet sa nachádza v priestoroch ubytovne. Je daný do ekonomického prenájmu a
slúži pre žiakov , zamestnancov a cudzím osobám ubytovaným v ubytovni.
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Školská knižnica sa nachádza v budove školy a slúži žiakom a zamestnancom SOUe.
Bazén (nekrytý) nie je v prevádzke z dôvodu vysokých finančných nákladov na jeho
prevádzku.
Posilovňa sa nachádza v budove ubytovne a slúži pre žiakov a zamestnancov.
Ihriská – tenisové ihrisko slúži pre žiakov a zamestnancov bezplatne ,širokú verejnosť za poplatok.
- volejbalové, hádzanárske , futbalové slúži pre žiakov a zamestnancov.
Telocvičňa – slúži pre žiakov, zamestnancov a cudzích za poplatok.

IV. Hodnotenie kvality výučby
IV.1

Plánovanie programu výučby učiteľmi

Časovo - tematické plány boli vypracované v súlade s učebnými osnovami
a výkonovými štandardami v jednotlivých odboroch. Učitelia využili možnosť 30% úpravy
obsahu jednotlivých predmetov. Ciele sú formulované dobre, špecifické ciele sú
merateľné a konkrétne. Časť cieľov je prispôsobená požiadavkám regiónu. Formy
výučby volia mnohí učitelia tak, aby podporili tvorivosť a samostatnosť žiakov.
Flexibilita učiteľov umožňuje uspokojiť zvedavosť žiakov, ktorú pravidelne
podchytia a využijú na ich odborný a osobný rast.

IV.2

Pracovné podmienky pre výučbu

Strojárske a elektrotechnické odbory sú čisto chlapčenské, v odbore hostinský
a spoločné stravovanie je skladba tried miešaná s prevahou dievčat.
Všetci učitelia sú oporou pre žiakov, najviac sa to však prejavuje vo vzťahu triedny učiteľ
– žiak. Výchovný poradca je k dispozícii, v prípade potreby pre každého. S ťažšími
problémami sa obraciame na odborníkov PPP KE.
Rozvrh hodín vyhovoval podmienkam hygieny. Časové rozpätie výuky sme
v rámci možnosti prispôsobili autobusovej doprave žiakov.
Vyučovací proces na teoretickom vyučovaní prebiehal v plne vybavených
učebniach – v každej učebni je meotar, televízor a video. K dispozícií sú aj notebook
a datavideoprojektor. Na úseku TV máme celkom 16 učební, z toho je:
1 učebňa elektroniky,
1 odborná učebňa administratívy a korešpondencie,
1 učebňa merania,
2 učebne výpočtovej techniky,
1 laboratórium číslicového merania – ELKO
10 klasických učební.
Finančná tieseň školy nás nútila šetriť s prostriedkami a nachádzať metódy na
získavanie prostriedkov z projektov, sponzorských príspevkov a z darov.
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Odborný výcvik je neoddeliteľnou súčasťou výchovy a vzdelávania na našej škole. Uskutočňuje sa v ňom spojenie výchovy a vzdelávania s praxou, dôsledné osvojenie
príslušných zručností a získanie schopností využívať vedomostí v praxi.
Priestory pre učebný odbor 2466 2/02 mechanik opravár na stroje a zariadenia
a študijný odbor 2414 4/01 strojárstvo na výrobu, montáž a opravy prístrojov, strojov
a zariadení:
Na prízemí sa nachádza mechanická dielňa, ktorej súčasťou je pracovisko pre
sústružníkov, frézarov, brusičov, štyri učebne, výdajňa náradia pre odborný výcvik, montážne pracovisko, kováčska dielňa, zváracia škola pre zváranie elektrickým oblúkom
a plameňom (toho času v prenájme), sklady pre hotové výrobky a hutný materiál
a kabinet pre majstrov odborného výcviku. V mechanickej dielni sú jednotlivé pracoviská
ohraničené mrežou, tým sa vytvoril priestor na bezpečný prechod dielňou.
Priestory pre študijný odbor 2672 4 01 mechanik elektronik na automatizačnú
techniku, 2672 4 02 na organizačnú a výpočtovu techniku a 2675 4/01 elektrotechnika
na elektroenergetiku:
Na výuku sa využívala jedna učebňa na prízemí, kde sa vyučovali zámočnícke
práce v 1.ročníku a na I. poschodí 5 elektrodielní, učebňa výpočtovej techniky
a laboratórium merania ELKO. Týmto odborom patrí aj navíjareň a lakovňa, ktoré sa
používajú na iné účely, sklad na elektromateriál a dva kabinety pre majstrov odborného
výcviku.
Pre rozlíšenie žiakov a ročníkov sú žiaci označení:
- žltý pruh - odbor strojársky / počet pruhov označuje ročník
- červený pruh – odbor elektro /

-//-

Súčasťou dielní sú sociálne zariadenia pre žiakov a majstrov odborného výcviku
(sprchy, šatňa pre chlapcov a dievčatá, WC a umývarka na prízemí a I.poschodí)
Priestory pre učebný odbor 6489 2 00 hostinský / -á 6421 4 00 spoločné stravovanie:
Na výuku sa využívala kuchynka, odborná učebňa – stolovacia miestnosť, sklad
materiálu, sklad potravín, učebňa – recepcia, ďalšia kuchynka a učebňa na vyučovanie
teoretických základov. K tomu patria dva kabinety pre majsterky odborného výcviku.
V týchto priestorovh vykonávajú prax len žiaci I.ročníka. Druháci a tretiaci majú odborný
výcvik v prevádzkach.

IV.3

Priebeh a štruktúra výučby

Na vyučovaní učitelia pravidelne využívali didaktickú techniku – diaprojektor, meotar, výučbové programy na videopáskach a CD- edukačný balík programov z Infoveku,
datavideoprojektor, notebook, výpočtovú techniku, magnetofón, CD prehrávač.
Učitelia používali pri výučbe nové metódy, ktoré im uľahčili motiváciu žiakov, budili záujem žiakov o nové poznatky, viedli ich k dôslednosti, vytrvalosti, schopnosti pracovať
v kolektíve, k samostatnosti a náročnosti voči sebe a okoliu.
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Jedným z našich hlavných cieľov je rozvíjať kompetenciu v oblasti práce s PC. Preto
každý absolvent našej školy je zručný pri práci s počítačom, učitelia vo svojej práci bežne využívali počítač ako pracovný prostriedok a k tomu viedli aj svojich žiakov. Učili ich
získavať informácie, narábať s nimi a správne ich použiť.
Na niektorých vyučovacích predmetoch žiaci mali k dispozícií poznámky aj odborný materiál na PC, pomocou ktorého sa mohli samostatne učiť. Dokonca sa sami
podieľali na tvorbe výukových programov. Pri takomto vyučovaní si žiak sám volil svoje
tempo. Vo vhodných prípadoch sa využívalo skupinové vyučovanie, ktoré sa osvedčilo
najmä pri takom učive, ktoré vyžadovalo individuálny prístup, žiakov nútilo k spolupráci
a uvedomeniu si svojej zodpovednosti za výsledky vyučovania.
IV.4 Sociálna klíma výučby
Učitelia svojím správaním a vystupovaním vo väčšine umožnili žiakom obracať sa
na nich so svojimi odbornými ale aj osobnostnými problémami. Vzťahy medzi žiakmi
a ich učiteľmi na našej škole boli skôr neformálne, priateľské, pričom pravidlá spolupráce sa navzájom dodržiavali.
Naša škola sa nachádza v regióne s vysokou nezamestnanosťou, čo sa odzrkadlilo aj na výkonoch našich žiakov. Je potrebné ich viac motivovať k tomu, aby dokázali
zvládať nepriaznivé podmienky v ich rodinách a k tomu, aby lepšiu budúcnosť videli vo
vzdelaní. Väčšina žiakov prichádza s nedostatočnými základnými vedomosťami a problém slabého výkonu riešia únikom, čiže radšej sa nepripravujú vôbec, vymeškávajú vyučovanie. Je ťažké prelomiť to, ale vytrvalosťou, nachádzaním motivácie, nových spôsobov vyučovania, sa to predsa darí. Svedčia o tom výsledky našich žiakov na súťažiach,
kvalita práce, ktorú realizujú v škole, alebo na rôznych pracoviskách. S menšou pomocou boli schopní vypracovať veľmi úspešné ročníkové práce, ktoré mohli obhajovať aj
na maturitných skúškach. Sú schopní samostatne získať potrebné informácie pomocou
internetu, spracovať počítačom laboratórne práce, zadania.
Učitelia zavádzali do praxe nové metódy hodnotenia žiakov, ktoré sa celkom
osvedčili (bodový systém, percentuálne vyhodnotenie, hodnotenie žiakov navzájom ).
IV.5 Výsledky výučby
Každý učiteľ sa na svojom predmete snažil zadané ciele splniť. Vo väčšine prípadov sa to aj podarilo. Keďže sme školou odbornou, dôležité bolo skĺbiť teoretické vedomosti s praktickými zručnosťami. Na odbornom výcviku si žiaci overili množstvo informácií v praxi a to im pomohlo určité veci pochopiť a tak si vytvárať trvalejšie vedomosti.
Je však nutné povedať, že nie vždy sa využil čas výučby efektívne. Na tomto majú
svoj podiel viny ako študenti, tak aj poniektorí pedagogickí zamestnanci. Mnohokrát žiaci meškali na začiatok vyučovania - zaspali, nestihli autobus, ale aj útek z posledných
hodín. Boli aj objektívne príčiny – v zimnom období zlý stav vozoviek, výpadky vykurovania atď,. Zo strany pedagogických pracovníkov je to občas benevolencia k študentom
a k vyučovaniu ako takému.
Musíme skonštatovať, že tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku sme mali
študentov vynikajúcich ale aj slabých a problémových. Ak by sa zlepšil ich prístup
k učeniu, takmer nikto zo žiakov by nemal problémy s nezvládnutím učiva.
Samozrejme ak žiak vymeškáva – úmyselne, má tendenciu učivo si nedobrať. Tak
dosahuje slabšie študijné výsledky. Uvedomujeme si, že dnešní mladí ľudia v našom
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regióne nevidia zmysel vo vzdelaní a preto je tak dôležité venovať sa formovaniu ich
názorov, postojov, uvedomovaní si skutočných hodnôt v živote, upúšťať od povrchnosti
a upriamiť ich pozornosť na skutočné hodnoty. To všetko si vyžaduje mravčiu prácu, ale
stojí to za to.
Učitelia pôsobili na žiakov a venovali sa im aj mimo vyučovania. Môžeme s istotou
povedať, že naša škola je skutočne Otvorenou školou, kde študenti boli aj
v poobedňajších hodinách a trávili tu veľa voľného času. Ponúkali sme im bohatú krúžkovú činnosť - športové krúžky (volejbalový, futbalový, basketbalový, tenisový, stolnotenisový), počítačové krúžky (práca s Internetom, tvorba projektov – PowerPoint, tvorba
www stránok, Fyzika hrou, Základy práce s PC), tvorba školského časopisu, technické
krúžky, cukrársky, krúžok zdravej životosprávy a iné.
Študenti školy sa zapojili do korešpondenčnej súťaže o poznávaní a ochrane životného prostredia Naša spoločná vec . Viedla ich Ing. Magyarová. Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci SŠ eko-regiónu Hornej Tisy zo štyroch štátov – Slovensko, Maďarsko Ukrajina, Rumunsko – nezávisle od materinskej reči a druhu vzdelávania. Tematické okruhy
súťaže – hospodárenie s odpadom, ochrana prírody a prostredia, globálne ekologické
problémy a ochrana zvierat.
Ciele podujatia:
Napomáhanie vzniku spolupráce medzi školami štyroch štátov – regiónov
s využitím prostriedkov výchovy k utváraniu kladného vzťahu k okolitému prostrediu.
Zoznámenie sa s lokálnymi a globálnymi problémami životného prostredia, výchova
k súdržnosti a solidarite, zvyšovanie pocitu zodpovednosti dospievajúcej generácie.
Z našej školy sa do súťaže zapojili dve trojčlenné družstvá:
Snaha – Dubrov V., Gergely J., Vincej T. – 1.E
Kamaz – Kovalík P., Reňo P., Tóbiáš Zs. – 3.E
Neumiestnili sa medzi prvými, ale zo 143 prihlásených družstiev obsadili 62. a 89.
miesto.
ŠPORT
Na škole veľmi pekne pracujú športové krúžky, študenti sa zúčastňujú rôznych
súťaží a turnajov a taktiež sme organizátormi mnohých z nich.
Volejbal
 Žiaci
- školské kolo sa uskutočnilo 15.2.2006 za účasti 4 družstiev (za každý ročník jedno)
- obvodové kolo sa uskutočnilo 24.2.2006 na našom SOU – 3. miesto
- 19.1.06 zohrali naši žiaci priateľský zápas so základnou školou z Čiernej nad Tisou
 Učitelia
- pravidelne sa zúčastňujú turnaja, ktorý sa uskutočňuje štyrikrát za rok, vždy na inej
škole, 16.6.06 sa uskutočnil na našom SOUe,
- v minulom šk. roku boli reprezentanti našej školy trikrát na 1.mieste,
- 7.4.06 sme sa podieľali na spoluorganizovaní volejbalového turnaja „O pohár primátora mesta Veľké Kapušany“.
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Futbal
- 12.4.06 sa uskutočnilo školské kolo za účasti 4 mužstiev,
- 6.10.05 sa uskutočnil turnaj medzi SŠ Veľkých Kapušian v rámci projektov „Škola
podporujúca zdravie“ a „Športom proti drogám“, na ktorom obsadili 1. miesto,
- v zimných mesiacoch prebehla školská liga medzi triedami v halovom futbale,
v jarných mesiacoch zase v malom futbale
- na obvodovom kole v halovom futbale sme obsadili 2. miesto
Basketbal
- v mesiacoch marec - apríl prebehli triedne kolá v streetbasketbale,
- 26.4.06 - školské kolo v streetbasketbale, ktorého sa zúčastnilo 29 žiakov z ôsmich
tried,
- 22.11.05 sme organizovali obvodové kolo v basketbale dievčat,
- 25.11.05 sme organizovali obvodové kolo v basketbale chlapcov.
Atletika
- v apríli prebiehalo školské kolo za účasti 53 žiakov
- v tomto športe žiaci našej školy dosiahli najvýraznejšie výsledky, keď sme na okresnom kole získali dve 1. miesta – v behu na 100 m L. Rigó a v behu na 3000 m R.
Rezeš, jedno 2. miesto v skoku do diaľky L. Rigó. Obidvaja postúpili na krajské
kolo,
- výrazný úspech dosiahli žiaci našej školy na okresnom kole v Cezpoľnom behu,
kde sme obsadili 1. miesto v súťaži jednotlivcov A. Jakab, ako aj družstiev v zložení
A. Jakab, R. Rezeš a M. Kovalík, ktorí následne reprezentovali náš okres aj na
krajskom kole.
Nohejbal
- V rámci projektov „Škola podporujúca zdravie“ a „Športom proti drogám“ sme organizovali v spojení s „Dňom školy“ 29.6.06 turnaj v nohejbale, ktorého sa zúčastnilo 6
štvorčlenných družstiev,
- 25.4.06 sme zorganizovali nohejbalový turnaj amatérov o Pohár primátora mesta
V.Kapušany za účasti 10 družstiev z celého okolia.
Stolný tenis
- žiaci našej školy navštevovali stolnotenisový krúžok, ktorý viedol p. V. Krištof,
- 26.10.05 sa uskutočnilo školské kolo v stolnom tenise za účasti 12 žiakov,
- dňa 8.11.05 sa konalo obvodové kolo, ktorého sme sa zúčastnili v zložení G. Vašky,
I. Pastirák a M. Kohút.
ODBORNÉ SÚŤAŽE
Pravidelne každý rok sa zúčastňujeme krajského kola súťaže ZENIT
v elektronike. V minulom školskom roku dňa 29.11.2005 sa zúčastnili naši dvaja študenti Zenitu v elektronike v Košiciach, kde Marián Molnár, žiak 4. ročníka obsadil pekné 3.
miesto.
V minulom školskom roku sme sa prvý krát zúčastnili aj strojárskeho Zenitu. Dvaja
študenti učebného odboru 2466 2 mechanik opravár na stroje a zariadenia sa dňa 1.
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decembra 2005 zúčastnili krajského kola VII. ROČNÍKA SÚŤAŽE ZENIT V STROJÁRSTVE v Košiciach (Gabriel Polčan a Michal Žofčák). Napriek náročným kritériám
naši žiaci dosiahli veľmi dobré výsledky. V krajskom kole obsadili Michal Žofčák 4.
miesto a Gabriel Polčan 7. miesto
MEDZINÁRODNÉ SÚŤAŽE
Dvaja študenti 4.ročníka sa zúčastnili súťaže zručnosti v odbore elektro medzi
energetickými učilišťami Slovenskej a Českej republiky. Súťaž sa konala v Plzni. Naši
žiaci obsadili 16. a 23. miesto.
EXKURZIE
 9.11.2005 - výstava TECH-EXPO Košice
 exkurzia na GASTRO Michalovce - 25.11.05
V. KLÍMA ŠKOLY
Naše Stredné odborné učilište energetické je jedným zo štyroch energetických
učilíšť , ktoré sú v SR. V minulosti prevládala stavovská česť k energetike , žiaci vo zvolených učebných a študijných odborov boli zapálenejší pre zvolené povolanie
a nachádzali aj bohaté uplatnenie v praxi. Dnes sa tento trend postupne vytráca
a môžeme povedať, že až 1/3 žiakov sa pripravuje na povolanie z donútenia rodičov,
pričom pedagógovia školy majú s takými žiakmi oveľa viac práce. U týchto žiakov sa
neprejavuje hrdosť k škole . Sú to prevažne žiaci, ktorí majú určité problémy so svojim
vývojom , alebo ešte nedozreli do štádia stredoškolského štúdia. Je milým a skoro každoročným prekvapením, ak sa takíto absolventi po odstupe času prídu pochváliť so svojimi úspechmi v živote a nezabudnú sa poďakovať ani pedagógom za ich zvýšené úsilie
pri výchove .
Hodnotená škola sa nachádza na periférii mesta , je oddelená od mestskej frekvencie , nachádza sa v pomerne tichom prostredí a preto aj zaručuje dobrú bezpečnosť
a nerušený chod výchovnovzdelávacieho procesu. Táto bezpečnosť podporuje podnetnú klímu , príjemné prostredie pre žiakov a zamestnancov školy a tým aj lepšiu spoluprácu učiteľov a žiakov až na výnimočné prípady , kde v triede je väčší počet žiakov
a ich disciplína je ťažšie udržateľná / II.E trieda /Škola oproti minulosti má už len dva
úseky a to úsek teoretického vyučovania a úsek praktického vyučovania. Bývalý úsek
výchovy mimo vyučovania slúži v súčasnej dobe ako ubytovňa pre prechodne ubytovaných montérov dodávateľských firiem. Preto na rodičov a žiakov vplývajú už len dve
zložky. Táto spolupráca je na veľmi nízkej úrovni a to aj z toho dôvodu , že vplyvom
demografického vývoja v štáte je menší počet žiakov, z ktorých nám uberajú gymnázia
a stredné odborné školy . Pre nás zostávajú už len žiaci zo sociálne slabších rodín
a z rodín , ktoré sú rozvrátené a nemôžu si dovoliť zabezpečiť výchovu svojich detí na
inej škole mimo regiónu.
Starostlivosť o svoje deti rodičia prejavujú veľmi slabo , čo je vidieť aj v účasti na
rodičovských združeniach, ktorá je hodnotená na inom mieste.
Škola sa nachádza v malom meste s počtom obyvateľov 10.000. Mimo našej školy
tu existujú ešte dve stredné školy a to Gymnázium a Stredná poľnohospodárska škola.
Na tak malé mesto je stredných škôl dosť. Postavenie našej školy v regióne nášho mes-
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ta , ale aj v rámci Prešovského a Košického samosprávneho kraja v oblasti energetiky
a ostatného priemyslu je dôležité. Ak nastane prebudenie manažmentu energetiky , ktorému pevne verím , tak naša škola bude prosperovať v oblasti výchovy robotníckych
kádrov pre jej potreby, lebo v súčasnosti je veková štruktúra veľmi vysoká. Sú tomu potrebné 3 až 4 roky. V českej republike energetické učilištia a školy už úzko spolupracujú
s energetikou a vychovávajú pre ňu nové pracovné sily. S uvedenými školami naše
SOU-e má veľmi dobré kontakty a každoročne sa stretávame aj dvakrát. Veríme , že
tomuto bude tak aj na Slovensku.
Na vyhodnotenie tvorivej sociálnej klímy školy sme použili dotazníkovú prílohu D
a E z knihy Prof.PhDr.Ing.Ivana Tureka,CSc a Doc.Ing. Sandora Alberta,PhD : Kvalita
školy.
V dotazniku D sme orientačne chceli zistiť mieru tvorivej klímy (atmosféry a sociálnych vzťahov, ktoré podporujú rozvoj tvorivosti). Každý oslovený si pozorne prečítal nasledujúce výroky a zaškrtol tie, ktoré boli jeho názoru charakteristické pre našu školu.
Výroky boli následovné :
1. Iniciatíva, tvorivosť, hľadanie, experimentovanie sa oceňujú viac ako formálne znaky
práce: disciplína, účasť na pracovisku, poriadok a pod.
2. Formálne znaky práce: disciplína, účasť na pracovisku, poriadok a pod. sa oceňujú
viac ako iniciatíva, tvorivosť, hľadanie, experimentovanie.
3. Nové myšlienky, nápady radových učiteľov sa obyčajne neprijímajú.
4. Ani konštruktívna kritika riaditeľa nie je prijímaná s pochopením.
5. Riaditeľ a jeho zástupcovia rozhodujú sami, a to autoritatívne.
6. Na rozhodovaní sa podieľajú všetci, ktorých sa rozhodnutie týka.
7. Konštruktívna kritika aj riaditeľa sa pripúšťa a kritizujúci nie sú za ňu prenasledovaní.
8. Medzi učiteľmi panuje nedôvera a uzavretosť.
9. Riaditeľ má svojich obľúbencov, ktorí mu donášajú na ostatných.
10. Vyžaduje sa, aby sa všetci zúčastňovali na hodnotení práce.
11. Podporuje sa odborný rast učiteľov.
12. Umožňuje sa voľnosť myslenia i vyjadrovania, ako aj orientácia na inovácie.
13. Medzi učiteľmi je dôvera a spolupráca.
14. Učitelia sa viac sebarealizujú mimo pracoviska.
15. Medzi učiteľmi prevláda pesimizmus, pasivita.
16. Medzi učiteľmi prevláda optimizmus, pozitívna orientácia na prácu.
17. Učitelia môžu bez obáv vyjadrovať svoje názory.
18. Podporuje a vyžaduje sa samostatnosť, aktivita a tvorivosť učiteľov.
19. Celková orientácia je skôr na minulosť a prítomnosť ako na budúcnosť.
20. Oddanosť a vernosť sa oceňujú viac ako samostatnosť a tvorivosť.
21. Riaditeľ má odbornú autoritu.
22. Riaditeľ má iba administratívnu autoritu.
23. Prevažujú pozitívne stimuly za prácu (pochvaly, povzbudenie, finančné odmeny a
pod).
24. Prevažujú negatívne stimuly za prácu (tresty, finančné postihy a pod).
25. Riaditeľ je spravodlivý človek.
26. Riaditeľ nie je spravodlivý voči všetkým.
27. Prevláda orientácia na náročnosť, snaha byť čo najlepšími.
28. Prevláda orientácia na priemernosť.
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29. Riaditeľ je tvorivý človek.
30. Riaditeľa ťažko možno zaradiť medzi tvorivých ľudí.
31. Na našom pracovisku stojí za to zaoberať sa novými myšlienkami, experimentovať s
novými nápadmi.
32. Moje schopnosti nie sú plne využité.

VYHODNOTENIE
Ak oslovení zakrúžkovali z riadku I čísla, ktoré zodpovedajú jednotlivým výrokom
a to :
I.
1, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 23, 25,27, 29, 31
je to tvorivá klíma, pričom každé zaškrtnuté číslo znamená jeden bod
a z riadku II. čísla zodpovedajúce jednotlivým výrokom a to :
II.
2, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 15, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
je to netvorivá klíma , pričom každé zaškrtnuté číslo znamená jeden bod

Počet bodov orientačne určuje mieru, do akej atmosféra a sociálne vzťahy na našom
pracovisku podporujú rozvoj tvorivosti. Čím je väčší rozdiel bodov medzi oboma stĺpcami, tým je pre školu charakteristickejšia príslušná klíma.
Dotazníkom bolo oslovených 9 pedagógov školy.
Podľa odporúčaného hodnotenia sa dosiahli takéto výsledky :
Pedagóg
Tvorivá klíma Netvorivá klíma
1.
11
4
2.
5
10
3
0
1
4.
6
10
5.
2
0
6.
7
1
7.
8
3
8.
1
4
9.
8
2
Z uvedených čísiel vidíme, že v tvorivej klíme jednotlivých oslovených prevláda skeptický názor , ktorý je pravdepodobne odzrkadlením finančnej situácie v našom školstve
a prevládajúcimi konzervatívnymi praktikami z minulého obdobia. Je to aj z dôvodu , že
v kolektíve pedagógov je nízke percento omladzovania . V skúmanom kolektíve sú aj
ľudia v preddôchodkovom veku , ktorí k tvorivému mysleniu nemajú kladný vzťah a chcú
sa v pohode dožiť vytúženého dôchodkového veku.
Jasnejšie nám ukazuje tvorivú klímu a netvorivú klímu pedagogických pracovníkov
nasledujúci graf. Z neho vidíme , že pomer tvorivej klímy
k netvorivej je dosť vyrovnaný ( cca 60 : 40 ) , čo nie je veľmi vyhovujúci stav.
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Príloha k dotazníku D : Grafické znazornenie tvorivej klímy na pracovisku
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Autodiagnostický dotazník vyššie uvedených autorov ako dotazník E nám zisťuje mieru
tvorivosti v učiteľskej praxi.
Učitelia boli oslovení následovnými výrokmi
1. Snažím sa v triede vytvárať atmosféru dôvery a otvorenosti.
2. Som rád, keď sa moji žiaci pýtajú a vymýšľajú rôzne riešenia.
3. Neodmietam neobvyklé nápady a odpovede žiakov.
4. Pri osvojovaní nového učiva dávam prednosť môjmu monológu - výkladu.
5. Disciplína a poriadok sú v triede najdôležitejšie.
6. Mám dostatočné vedomosti ako rozvíjať tvorivosť žiakov.
7. Nemám rád, keď sa žiaci na vyučovaní veľa vypytujú.
8. Nedovolím, aby sa žiaci mohli vyjadrovať k tomu, ako ich vyučujem.
9. Žiakov učím iba to učivo, ktoré je v učebnici.
10. Viem pomerne spoľahlivo, ktorí z mojich žiakov sú tvoriví.
11. Učím žiakov aj ako sa majú racionálne učiť.
12. Vyučujem iba to, čo mi predpisujú učebné osnovy.
13. Snažím sa byť skôr poradca a organizátor žiakov, ako neomylný expert, autorita.
14. Moje slovo musí na vyučovaní vždy bezpodmienečne platiť.
15. Mám málo vedomostí o tom, ako rozvíjať tvorivosť žiakov.
16. Nerád skúšam nové vyučovacie postupy.
17. Snažím sa byť k všetkým žiakom spravodlivý, nerobím protekcie.
18. Myslím si, že som veľmi zvedavý človek.
19. Ak si myslím, že mám pravdu, dokážem na poradách kritizovať aj vedúceho.
20. Pravdu povediac, neviem ako pristupovať k tvorivým žiakom.
21. V záujme dobrej veci som ochotný aj riskovať.
22. Učím žiakov aj ako majú riešiť problémy.
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23. Medzi žiakmi mám obľúbencov, ktorí ma informujú o situácii v triede.
24. Neprihlásil by som sa dobrovoľne na výcvik (školenie) tvorivosti.
25. Disciplinovanosť, poslušnosť si u žiakov viacej vážim ako tvorivosť.
26. Aspoň slovne zvyknem pochváliť žiakov za originalitu, neobvyklé nápady a riešenia.
27. Myslím si, že je správne, ak sa žiaci môžu vyjadriť k ich hodnoteniu.
28. Rád overujem nové vyučovacie postupy.
29. Myslím si, že moji žiaci mi dôverujú.
30. O všetkom, čo sa deje, vyučuje na vyučovaní, hodine, rozhodujem sám.
31. Nie som veľmi zvedavý človek.
32. Načo by som učil žiakov, ako sa majú racionálne učiť a riešiť problémy, keď to odo
mňa nikto nežiada.
33. Nemá význam búriť sa proti vrchnosti.
34. Vo vyučovaní sa snažím používať čo najviac heuristické metódy.
35. Vediem žiakov k tomu, aby využívali čo najviac zdrojov informácií.
36. Považujem sa za nekomformného človeka.
37. Myslím si, že som veľmi sebakritický.
38. Keď mi to prinesie nejaké výhody, dokážem zmeniť svoj názor, aj keď si myslím, že
je správny.
39. Nedokážem sa pomstiť žiakovi za to, že ma kritizuje.
40. Nemám rád, ak sa ma žiaci pýtajú na veci, ktoré presahujú rámec predpísaného
učiva.
41. Nadaným žiakom sa rád venujem aj v čase mimo vyučovania.
42. Zdá sa mi, že mi žiaci veľmi nedôverujú.
43. Snažím sa vymýšľať pre žiakov netradičné úlohy, ktoré majú viaceré riešenia.
44. Ak by som sa dozvedel, že nejaký žiak o mne vtipkuje, dokázal by som mu to vrátiť
pri jeho hodnotení.
VYHODNOTENIE
Je podobné , ako v prvom dotazníku. Z označených výrokov pod číslami v riadku
I. učiteľ podporuje rozvoj tvorivosti žiakov. Sú to výroky :
I. 1, 2, 3, 6, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 29,34,
35, 36, 39, 41, 43
V riadku II. z označených výrokov učiteľ nepodporuje rozvoj tvorivosti žiakov.
Sú to výroky .
II. 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 42,44
Čím väčší je rozdiel bodov medzi oboma riadkami, tým výraznejšie patrí oslovení k
príslušnému typu učiteľa.
Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 10 pedagógov školy .
Výsledky sú podľa návodu na hodnotenie nasledovné:
Pedagóg
tvorivosti žiakov
tvorivosti žiakov
1.
11
0
2.
18
4
3.
7
0
4.
16
0
5.
16
3
6.
9
1
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7.
8.
9.
10.

19
9
15
16

0
1
1
2

Príloha k dotazníku E : Grafické znazornenie tvorivej klímy na pracovisku.
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Rad 1 - učitel podporujúci rozvoj tvorivosti žiakov
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V dotazníku E , ktorý sa zaoberá tvorivosťou v práci učiteľa sú výsledky prieskumu výraznejšie v prospech tvorivosti v práci učiteľa. Je to zreteľne vidieť jednak z číselného ,
ale aj grafického vyjadrenia, kde veľmi prevláda podpora v rozvoji tvorivosti žiakov. Negatívne vyjadrenia k podpore rozvoja tvorivosti žiakov z 22 otázok je zaškrtnutých len 6
s maximálnou váhou v otázke č.5 , ktorá je 3. Zo zisteného prieskumu dotazníkovou
metódou môžem vysloviť tézu , že v našej škole sú pedagogickí pracovníci , ktorí podporujú rozvoj tvorivosti žiakov.

Sociálna klíma školy je s podstate dobrá až na niektoré výstrelky niektorých žiakov ,
ktoré sú v podobe šikanovania , páchania trestnej činnosti, záškoláctva , ktoré sú už
v zárodku riešené v spolupráci rodičia , škola a polícia. Každé priestupky proti školskému poriadku boli a sú riešene na pedagogickej rade , ktorá na základe šetrení či už
s políciou, alebo rodičmi a žiakmi prijíma opatrenia a ukladá tresty a to čo najspravodlivejšie. Žiakov , ktorí sa stotožňujú so školským poriadkom je našťastie prevažná väčšina a týmto sa udeľuje každoročne v zmysle školského poriadku a zásad hodnotenia
a klasifikácie pochvaly a odmeny, ktoré ich motivujú k ich lepším výkonom.
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Žiaci našej školy sa svojimi námetmi môžu zapájať do sociálneho života školy a to cez
triednych učiteľov, ktorí tlmočia ich požiadavky na vedenie školy cez zástupcov, cez
podpisové petície, ktoré sú prejednávané vo vedení školy a s výsledkami sú oboznamovaní na celoškolskom zhromaždení žiakov.
Školský vrcholový manažment v súčasnej dobe je prispôsobivý a dokáže reagovať na
všetky nepredvídané udalosti , ktoré sa môžu vyskytnúť v živote školy .
Nacvičujú sa rôzne krízové situácie s ohľadom na bezpečnosť žiakov a pracovníkov
školy. Máme vyškoleného bezpečnostného technika a ďalšieho pracovníka / KOČAP/,
ktorí s pomocou ďalších svojich kolegov zvládajú nepredvídané situácie.

VI. Hodnotenie riadenia školy
Štruktúra riadenia školy je taká, ako na každej inej škole . Rozhodovacie práva
a zodpovednosť riaditeľa je určená Vyhláškou č. 596/2003 Z.z.
Systematickosť kontroly na škole je zabezpečená cez členov vedenia, ktorí na každom
zasadnutí tlmočia plnenie svojej činnosti či už v oblasti pedagogickej alebo nepedagogickej. Mnohokrát najmä nepedagogickú činnosť kontroluje sám riaditeľ školy . Je dlhoročným zamestnancom školy a veľmi dobre pozná pomery na škole a ľudí , s ktorými
prichádza dennodenne do styku.
Pedagogická činnosť sa kontroluje najmä cez kontrolnú a hospitačnú činnosť
u jednotlivých pedagógov. Z kontrol a hospitácii z učebného dňa , alebo vyučovacej hodiny sa spisuje zápis, s ktorým je oboznámený priamy vedúci kontrolovaného
a pracovník u ktorého bola kontrola alebo hospitácia uskutočnená. S pracovníkom je
prerokovaný celý priebeh kontrolnej alebo hospitačnej činnosti , sú mu vytknuté nedostatky s riešením na nápravu a vyzdvihnuté klady v jeho práci. Závažné nedostatky sú
prejednávané v predmetových a metodických komisiách , poprípade v pedagogickej
rade. Počet uskutočnených kontrol a hospitácii je daný pre každého vedúceho pracovníka v pláne práce školy ako neverejná príloha.
V škole existuje Rada školy , ktorej predsedá učiteľka odborných predmetov elektro.
Vedenie školy je s ňou denne v styku , takže vznikajúce problémy sa riešia pružne. Rada školy zasadá spravidla štyrikrát do roka podľa vopred schváleného plánu práce a na
každé jej zasadnutie je pozývaný aj riaditeľ školy , poprípade ďalší člen vedenia školy.
Zatiaľ sa v spolupráci škola a rada školy nevyskytli žiadne problémy . Na škodu je len to,
že na zasadnutiach sa nezúčastňujú všetci členovia rady školy a sú ospravedlnení najmä poslanci z dôvodu pracovného zaneprázdnenia.
Zloženie Rady školy je v súlade s Vyhláškou č. 291/2004 Z.z.
Ďalším poradným orgánom školy je pedagogická rada , ktorá taktiež zasadá podľa vopred schváleného plánu práce SOU-e. Spravidla zasadá štyrikrát za šk. rok, ale aj vo
výnimočných prípadoch, keď je potrebné riešiť najmä priestupky alebo závažné previnenia sa voči školskému poriadku žiakov školy. Na základe výsledkov z pedagogickej
rady potom riaditeľ školy vydáva potrebné rozhodnutia.
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Naša škola v šk. roku 2004/2005 začala so zavádzaním riadenia kvality . Táto činnosť
bola vyprovokovaná riaditeľom školy , ktorý ako prácu svojej druhej kvalifikačnej skúšky
zvolil Komplexný manažment kvality školy. Táto práca bola zameraná konkrétne na našu školu, takže praktické aplikácie v práci sa dali použiť priamo pri príprave akcií či už
na spracovanie prieskumu spolupráce s verejnosťou, vyhodnotenie klímy na pracovisku
, vyhodnotenie humanizácie vo vyučovaní atď.
Proces zavádzania kvality do školy je dlhodobejší proces a niekedy trvá až päť rokov,
ale u nás už badáme prvé odozvy na spustený impulz a to najmä vo zvýšenej aktivite
pedagogických pracovníkov, ktorá spočíva v prevažnej modernizácii vyučovania, ale aj
zvyšovania vedomostnej úrovne pedagógov. Svoju prácu už ukončili dva krúžky kvality ,
ktoré pracovali v oblasti externého monitorovania situácie dodávateľov a interného monitorovania modernizácie vyučovacieho procesu. Najväčšia aktivita a najviac odpracovaných hodín na úkor svojho osobného voľna bolo na úspešné spracovanie projektov,
ktoré pre školu priniesli veľký materiálny prínos ku kvalite vzdelávania.
Na rozhodovaní v škole sa v prvom rade podieľa riaditeľ školy spolu so svojimi spolupracovníkmi z vedenia školy . Veci , ktoré je potrebné riešiť operatívne
sú
v kompetencií riaditeľa školy s následným informovaním členov vedenia s konečným
stanoviskom. Do procesu rozhodovania majú možnosť zasiahnuť aj žiaci školy a to cez
Radu školy, v ktorej je zastúpenie jedného žiaka, cez triednych učiteľov alebo priamym
podaním návrhu na vedenie školy.
Kvalita vyučovacieho procesu sa zisťuje na klasifikačných poradách , alebo
v predmetových komisiách , kde sa odzrkadľuje v známkovaní za jednotlivé predmety.
V predmete , kde je veľká neprospešnosť žiakov vysvetľuje vyučujúci , z akého dôvodu
sa vyskytuje problém a následne na to sa prijímajú opatrenia na nápravu nepriaznivého
stavu. Organizujú sa konzultačné dni, doučovanie a pohovory s rodičmi. Učiteľ, ktorý má
vynaložiť zvýšené úsilie na zlepšenie prospechu vo svojom predmete v súčasnosti môže byť motivovaný iba morálne. Je to z nedostatku finančných prostriedkov , ktoré sa
vynakladajú na chod školy. Ak ku koncu kalendárneho roka sa nájdu finančné prostriedky na prerozdelenie , prihliada sa na aktivitu pedagógov a títo sú výraznejšie finančne ohodnotení.
Na škole máme spracovaný interný systém stimulovania aktívnych pedagógov formou
bodového systému, kde zástupca riaditeľa pri rozdeľovaní nadstavbovej zložky mzdy
vždy prihliada na tento systém.
Naša škola od svojho vzniku pripravila pre život pár tisíc absolventov. Spočiatku to boli
absolventi, ktorí mali podpísané zmluvy s určitými podnikmi. Spätná väzba ich uplatnenia bola veľmi jednoduchá, lebo škola udržiavala s uvedenými podnikmi priame kontakty
a zástupcovia podnikov sa pravidelne zúčastňovali poradného zboru riaditeľa školy , kde
sa riešili problémy inovácie učebných osnov. Dnešná situácia je iná , škola už nemá
spätnú väzbu a o uplatnení sa našich absolventov sa dozvedáme iba od úradov práce
,dekanátov vysokých škôl a náhodných stretnutí s absolventmi našej školy.
Pedagogickí pracovníci majú dvakrát do mesiaca pravidelné porady, kde sú informovaní okrem iného aj o nových zákonoch, vyhláškach a ďalších právnych predpisoch a normách, podľa ktorých sa riadia.
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Je vypracovaný systém kontroly dodržiavania platných noriem a smerníc
s priamym určením zodpovednosti. Zodpovedný pracovník dbá na neustálu aktuálnosť
právneho predpisu, informuje zodpovedných pracovníkov o zmenách a novoprijatých
opatreniach.
Pedagogická činnosť
Prijímacie skúšky zabezpečujeme podľa platnej vyhlášky MŠ SR č. 725/2002 Z.z.
Včas pripravujeme kritéria a pri prijímaní žiakov postupujeme v zmysle prijatých kritérií.
Hospitačná činnosť sa na úsekoch TV a PV uskutočňuje pravidelne podľa plánu
hospitácií, ktorý je súčasťou plánu práce na školský rok - neverejná časť.
V rámci občianskej náuky, triednických hodín, cudzieho jazyka, fyziky, elektro
a strojárskych predmetov na TV a OV sa zameriavame na mravnú výchovu žiakov, oblasť ľudských práv a slobôd, morálku a spoločnosť, environmentálnu výchovu a výchovu
k rodičovstvu tak, aby škola pomáhala účinne formovať osobnosť žiakov a tým rozvíjala
ich zodpovednosť za správanie sa pri trvalom osvojovaní si etických noriem a hodnôt.
Vyučovanie prebieha podľa vopred vypracovaných tematických plánov podľa
platných osnov s možnosťou využitia 30% úpravy obsahu jednotlivých predmetov. Na
rozvíjanie fyzickej zdatnosti našich žiakov slúži telocvičňa, posilňovňa a vonkajší športový areál (tenisové, futbalové, hádzanárske ihrisko, bežecká dráha,...). Naši žiaci majú
možnosť účinne využívať svoj voľný čas v rámci pestrej krúžkovej činnosti. Vydávajú
školský časopis Energizer.
Využívame aj plaváreň a organizujeme pre žiakov prvých ročníkov lyžiarsky výcvik, pre žiakov 1., 2. a 3.ročníka jednodňové účelové cvičenie ochrany človeka
a prírody a v 3.ročníku organizujeme aj trojdňový kurz ochrany človeka a prírody.
Organizujeme a zúčastňujeme sa rôznych súťaží a projektov v rámci školy, okresov, kraja a republiky.i medzinárodných projektov.
Vo výchovno-vzdelávacej činnosti pravidelne vedieme žiakov k ochrane majetku
SOU, v prípade úmyselného poškodenia majetku školy, tieto škody zosobňujeme.
Všetky druhy vysvedčení sú evidované pracovníkom ekonomického úseku, ktorý
má na starosti tlačivá.
V rámci výchovného poradenstva vypracúvame plán výchovného poradcu a plán
protidrogovej závislosti, ktorého plnenie neustále kontrolujeme. Spolupracujeme
s KPPP v Košiciach. Naši žiaci sa zúčastňujú výcviku pre primárnu prevenciu drogových
závislosti na úrovni rovesníckych vzťahov.
Spolupráca s organizáciami v rámci mesta je veľmi dobrá. Táto spolupráca nám
pomáha zabezpečovať dobré podmienky na aktívne využívanie voľného času žiakov.
Odborný výcvik umožňuje žiakom overiť si odborné teoretické vedomosti v praxi. Vykonávajú cvičné práce, ktoré im umožňujú získať zručnosť, ale podieľajú sa aj na produktívnych prácach:
• práce zámočnícke – mreže, ploty, vráta, závesy, skoby, skrutky typizované aj
atypické, hriadele a pod.
• práce hostinských – studené misy, obložené chlebíky, obsluha, varenie a pečenie
• práce elektrikárske – elektrické inštalácie, domové rozvodnice, rozvádzače,
a pod.
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•

práce elektronické – zosilňovače, blikače, svetelné hady, farebná hudba, malé
elektronické opravy a pod.
výroba USM
VII. SPOLUPRÁCA S PARTNERMI ŠKOLY
Spolupráca s rodičmi bola slabšia. Na rodičovské združenia chodili pravidelne tí
istí rodičia, ktorých detí nemali problémy s učením ani so správaním. Väčšina rodičov
bola pasívna, neprejavili záujem o štúdium svojich detí, nevyjadrovali sa k učeniu, cieľom, orientácií školy. Boli sme radi, keď sme sa mohli porozprávať o ich deťoch. Samozrejme mali sme aj takých rodičov, ktorí spolupracovali so školou, pomáhali deťom čo
sa odzrkadlilo na ich lepších študijných výsledkoch. Následkom toho bolo, že s rodičmi
sa riešili potom už závažné problémy.
Rade rodičovského združenia sme predkladali návrhy na prerozdelenie rozpočtu,
oni to väčšinou schválili v takej podobe, v akej sme im to navrhli. Z ich strany neprichádzali žiadne podnety na to, ako zlepšiť spoluprácu medzi rodičom, žiakom a učiteľom,
ako efektívne čerpať financie, poprípade ako zlepšiť dosahované výsledky študentov.
Veľmi dobrá bola spolupráca s PPP v Košiciach. Ako každý rok aj teraz nám ponúkli pracovné semináre na vypísané témy, z ktorých sme si mohli vyberať podľa potreby a záujmu. Robili pre nás rôzne psychologické semináre, testy a dotazníky, ktoré potom vyhodnotili a poskytli nám výsledky, čo nám v značnej miere pomohlo zvládať problémy. Výhodou bolo, že chodili k nám do školy.
Spolupracovali sme aj s vysokými školami. Pravidelne k nám chodia na nábor
z Vysokej školy vojenskej v Liptovskom Mikuláši, v spolupráci s Elektrotechnickou fakultou v Košiciach sme vyškolili 26 správcov počítačových sietí, s odbornými problémami
sme sa obracali na ich učiteľov. Zaujímavá bola aj spolupráca s Východoslovenskou
energetikou, ktorá spolupracuje len s 5 školami bývalého Východného Slovenska.
Naši študenti predovšetkým z učebných odborov ako hostinský tak aj mechanik
opravár, vykonávali odborný výcvik v prevádzkach. Zamestnávatelia nepredkladali svoje
požiadavky na absolventov školy, ale boli ich potenciálnymi zamestnávateľmi. Počas
odborného výcviku na pracoviskách mimo školy zamestnávatelia spoznali ich prácu,
prístup k práci a zaškolili ich na práce, ktoré od nich vyžadovali. Aj napriek tomu, že
v našom regióne je málo pracovných príležitostí, absolventi našej školy, ak majú záujem
pracovať, prácu si nájdu. Z odboru hostinský sa uplatňujú v reštauráciách, hotelových
službách a vedia sa uplatniť aj v susednom Maďarsku, Česku ale aj v Západných krajinách. Záujem je aj o absolventov strojárskych odborov, veľmi výhodné je, ak si počas
štúdiu urobia zváračský kurz. Dopyt je aj po elektrikároch predovšetkým na elektromontážne práce.
Vzťahy s budúcimi zamestnávateľmi boli vcelku dobré. V minulom školskom roku
sme mali jednanie so Slovenskými elektrárňami, energetikou a ďalšími zamestnávateľmi, ktorí v minulosti požadovali našich absolventov. Súčasná situácia je taká, že ešte
stále je dostatok pracovných síl a teda nikto nechce žiadne záväzky, menia sa majitelia
firiem a mnohé veci sa prehodnocujú, ale do budúcnosti si všetci uvedomujú, že ak sa
situácia nebude riešiť, vznikne silný deficit odborníkov. Zatiaľ však necítia potrebu byť
zainteresovaní na chode školy.
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Spolupráca s partnerskými školami a inštitúciami
--------------------------------------------------------------------1. Partnerskými strednými školami sú hlavne:
---------------------------------------------------1. SOU-energetické
Bratislava
2. SOU-energetické
Žilina
3. SOU-energetické Trnava
2. Partnerské stredné školy v zahraniční :
–––––––––––––––––––––––––––––––––1. Sdružení energetických škôl pri českém svazu zaměstnavatelu v energetice
SOU energetické Praha , SOŠ a SOU Dubno – Příbram ,SOU Plzeň, ISŠ el.
Hluboka nad Vltavou , ISŠ energ. Chomutov ,SPŠ el. a stroj. A SOU Varnsdorf , ISŠ elektroenerg. Přerov, ISŠ Pstrava ,ISŠ Sokolnice , SPŠ tech. a
SOU technické Třebič , SOŠ a SOU Hradec Králove.
2. Andrássy Gyula Mőszaki Középiskola Miskolc / Stredná odborná škola v
Miškolci
3. Partnerskými školami sú ďalej hlavne ZŠ:
--------------------------------------------------1. ZŠ slovenská
Veľké Kapušany
2. ZŠ maďarská
Veľké Kapušany
3. ZŠ slovenská
Kráľovský Chlmec
4. ZŠ maďarská
Kráľovský Chlmec
5. ZŠ
Leles
6. ZŠ
Veľké Slemence
7. ZŠ
Vojany
8. ZŠ
Budkovce
9. ZŠ
Palín
10. ZŠ
Pavlovce nad/Uhom
11. ZŠ
Bežovce
4. Partnerskými inštitúciami:
-------------------------------Sú hlavne organizácie začlenené v SE a.s. Elektrárne Vojany.
a Východoslovenská energetika Košice.
5. Prenájom telovýchovných objektov:
------------------------------------------Zdarma pre – potreby povinnej telesnej výchovy
potreby TVŠ žiakov školy
iné školy v mieste alebo regióne bez telovýchovných objektov
Vo výške prevádzkových nákladov pre:
------------------------------------------------ útvary športovo talentovanú mládež
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- spoločenské organizácie, TJ , kluby
- pre spolky zdrav. postihnutej mládeže a deti
- záujmovo TVŠ deti a mládeže spol. organ.

VIII. VÝSLEDKY EXTERNÉHO HODNOTENIA ŠKOLY

V školskom roku 2005/2006 prebehla na našej škole školská inšpekcia na kontrolu priebehu realizácie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky. Inšpekciu vykonala Ing. Jana Petrigová, školská inšpektorka - ŠIC Košice. Správu o výsledku inšpekčnej činnosti prikladáme ako
prílohu č.3.
IX. VÝSLEDKY ŠKOLY
IX.1 Zmeny v počtoch žiakov v priebehu školského roka 2005/06
prerušili štúdium:
nastúpili po prerušení štúdia:
sami ukončili štúdium:
vylúčení zo štúdia:
nepostúpili do vyššieho ročníka:
z toho nebolo povolené opakovanie:
- prestúpili z inej školy:
- prestúpili na inú školu:
- iný dôvod zmeny (uveďte aký):
-

2
1
5
1
5
0
3
2
0

(MD)
(MD)

IX.2 Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2005/06- denné
štúdium + nadstavbové štúdium

počet vymeškaných hodín na žiaka za rok
z toho
prospeli neprospeli
neosprav.
Študijné odbory
76,3 %
7,9 %
97,6
8,0
87,5 %
0,0 %
79,7
7,2
86,6 %
0,0 %
132,8
4,0

% prospievajúcich žiakov

1.roč
2.roč
3.roč

38
40
15

s vyznamenaním

veľmi
dobre

7,9 %
5,0 %
0,0 %

7,9 %
7,5 %
13,4 %
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4.roč
Spolu

24

0,0 %

12,5 %

79,1 %

8,4 %

76,9

6,7

117

4,3 %

9,4 %

82,0 %

4,3 %

91,7

7,0

1.roč 51
2.roč 38
3.roč 38
Spolu 127

7,8 %
7,9 %
7,9 %

7,8 %
7,9 %
15,8 %

Učebné odbory
74,6 %
9,8 %
84,2 %
0,0 %
76,3 %
0,0 %

144,4
108,1
116,6

50,4
12,7
9,5

7,9 %

10,2 %

125,2

26,9

78,0 %

3,9 %

-

IX.3 Výsledky záverečných (maturitných) skúšok

VYHODNOTENIE ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK

3.A1

2466 2 02 mechanik opravár na
stroje a zariadenia - JS denná

7

3

0

4

0

0

3.A2

2466 2 02 mechanik opravár na
stroje a zariadenia - JM denná

8

1

2

5

0

0

denná

24 (1
ŠJVP)

6

4

14

0

0

ŠJVP

18

15

1

0

0

2

57

25

7

23

0

2

spolu

odbor a zameranie

forma

trieda

nekonal

Záverečné skúšky v učebných odboroch v šk. roku 2005/2006 sa konali 16. 22.júna 2006 s týmito výsledkami:

PsV

PVD

P

N

6489 2 hostinský / -á
3.H
6489 2 hostinský / -á
3.HŠJP

SPOLU

Záverečné skúšky prebiehali v zmysle § 29 ods.5 Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.510/2004Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách
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a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách
v znení vyhlášky č. 379/2005 Z.z.

VYHODNOTENIE MATURITNÝCH SKÚŠOK
Maturitné skúšky v školskom roku 2005/2006 sa konali 29. mája až 2.júna 2006
a boli zabezpečené podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky
č.510/2004Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy
v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách v znení vyhlášky č. 379/2005
Z.z. K maturitným skúškam pristúpilo celkom 55 poslucháčov denného štúdia , štúdia
popri zamestnaní a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov.

Maturitné skúšky konali:
Denné štúdium:

4.E
N5.Ah
N5.As

2672 4 01 mechanik elektronik na automatizačnú techniku
6421 4 00 spoločné stravovanie- nadst. 2-roč.štúdium denné
2414 4 01 strojárstvo- nadst. 2-roč.štúdium denné

21 št.
6 št.
1 št.

Večerné štúdium:
3. ŠPZ s 2414 4 01 strojárstvo na výrobu , montáž a opravy prístrojov , strojov
a zariadení večerné štúdium

6 št.

Štúdium jednotlivých vyučovacích predmetov
2675 4 03 elektrotechnika na energetiku
2414 4 01 strojárstvo na výrobu, ...
6421 4 00 spoločné stravovanie
spolu

5 št.
14 št.
2 št.
55 št.

CELKOVÉ HODNOTENIE MS:
Jednotliví poslucháči pristupovali k maturitným skúškam s primeranou vážnosťou
a zodpovednosťou, čo spolu s dobrou organizáciou prispelo k zdarnému priebehu maturitných skúšok.
Výsledok za školu:
Počet študentov : 55
Priemer premetov
SJL
3,14
SJL

ANJ
2,71
-

NEJ
3,50

NOS
3,10

slovenský jazyk a literatúra

MAT
3,00

TČOZ
3,10

PČOZ
2,00
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ANJ NEJ NOS MAT TČOZ PČOZ IX.4

anglický jazyk
nemecký jazyk
náuka o spoločnosti
matematika
teoretická časť odbornej zložky
praktická časť odbornej zložky

Uplatnenie absolventov školy za školský rok 2005/06

- zo 112 absolventov školy v školskom roku 2005/2006 (študijné a učebné odbory)
máme informácie len o 50 absolventoch:
 pokračujúci v nadstavbovom štúdiu: 23 absolventov
 odborne zamestnaní: 25 absolventov
 absolventská prax - odborná: 2 absolventi
 v evidencii na Úrade práce: 0 abs.

Profily absolventov:
UČEBNÉ ODBORY:
2466 2/02 mechanik opravár na stroje a zariadenia
V tomto odbore pripravujeme odborníkov schopných:


Opravovať stroje a zariadenia, kontrolovať funkčnosť jednotlivých celkov, montovať, demontovať, kontrolovať a opravovať strojové časti a vykonávať funkčnú
kontrolu po oprave.



Vykonávať základné ručné a strojové operácie pri delení, spojovaní a opravách
strojových častí a jednoduché elektrotechnické práce priamo súvisiace s opravou
príslušného zariadenia.

Absolvent ovláda ručné spracovanie technických materiálov, vie urobiť jednoduché
technologické úkony v oblasti strojového obrábania a úkony s mechanizovanými nástrojmi, vie čítať technické výkresy, schémy, vie sa orientovať v normách a v ostatnej
technickej dokumentácii.
Absolventi tohto odboru môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu v odbore 2414
4/01 strojárstvo na výrobu, montáž, opravy strojov a zariadení. V poslednom ročníku
môžu za výhodnú cenu získať zváračský preukaz.
6489 2 hostinský
V danom odbore pripravujeme odborníkov pre služby, ktorí vďaka teoretickým
vedomostiam a praktickým zručnostiam nájdu uplatnenie v pohostinstvách, ubytovacích
zariadeniach a v cestovnom ruchu. Počas štúdia nadobudnú znalosti z psychológie,
ekonomiky, získajú jazykové vedomosti (jazyk nemecký, jazyk anglický), na komunikatívnej úrovni, ovládajú zásady spoločenského správania, čo im uľahčuje presadiť sa na
trhu práce. Ovládajú prípravu a podávanie jedál teplej a studenej kuchyne, nápojov
a hostín, normovania jedál. Majú vedomosti aj z oblasti reklamnej a propagačnej činnosti. Ovládajú písanie na stroji a prácu s PC. Absolventi môžu pokračovať v nadstavbovom
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štúdiu v odbore 64214 spoločné stravovanie. V poslednom ročníku za výhodnú cenu sa
môžu zúčastniť barmanského kurzu.
ŠTUDIJNÉ ODBORY:
2672 4/01 mechanik elektronik na automatizačnú techniku
Absolventi sú odborníkmi v automatizačnej technike. Sú pripravovaní pre výrobu.
V dnešnej dobe sa táto technika stala nevyhnutnou súčasťou bežného života. Nachádza sa v obrábacích strojoch, pekárenských peciach, zabezpečovacích zariadeniach
bytov, áut ale aj v domácnostiach (počnúc automatickou práčkou, mikrovlnovou rúrou
a končiac automatickým ovládaním svetelných a iných obvodov).
Naši absolventi sú schopní vďaka svojim vedomostiam a zručnostiam úspešne
vyrábať, montovať, oživovať, kontrolovať a opravovať jednotlivé časti riadiacich obvodov. Ovládajú základné ručné a strojové obrábanie. To im umožňuje úspešne opraviť aj
strojové časti zariadení.
Veľký dôraz kladieme na osvojenie výpočtovej techniky na vysokej úrovni, osvojenie meracích metód merania elektrických a neelektrických veličín a na jazykové vedomosti, čo im umožňuje pokračovať v štúdiu ďalej na vysokej škole.
2672 4/02 mechanik elektronik na organizačnú a výpočtovú techniku
V tomto odbore pripravujeme odborníkov, ktorí nachádzajú široké uplatnenie
v predajniach, skladoch, menších i väčších výrobniach, kde je dôležitá presná
a rozsiahla automatická bilancia.
Vďaka teoretickým vedomostiam a praktickej zručnosti sú schopní montovať, nastavovať, zvládnuť bežné údržbárske práce zariadení organizačnej a výpočtovej techniky. Ovládajú prostriedky administratívnej techniky, kontrolné pokladnice, účtovacie
a fakturačné stroje, rozmnožovacie stroje a predovšetkým počítače, nielen PC ale aj
LAN, tak hardvér ako aj softvér. Vďaka vysokej úrovni výuky výpočtovej techniky, jazykovým vedomostiam, naši absolventi budú vyhľadávanými odborníkmi so širokým uplatnením sa na trhu práce, poprípade záujemcovia môžu pokračovať v štúdiu na vysokých
školách.
NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM:
Forma: - denná - 2 roky
-

večerná – 3 roky

-

externá – 3 roky

-

štúdium jednotlivých predmetov – individuálne

6421 4 spoločné stravovanie
Štúdium poskytuje odborné vedomosti o organizácii a prevádzke zariadenia spoločného stravovania, objednávok, zabezpečovaní technického vybavenia a údržby pre-
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vádzky a pripravuje na samostatnú podnikateľskú činnosť. Umožňuje absolventovi
zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne a kvality poskytovaných služieb
a konkurencieschopnosti podnikania.
Absolvent ovláda základy jednoduchého a podvojného účtovníctva, základy prípravy technologicky náročných jedál, dokáže zostaviť kalkuláciu, ovláda zásady riadenia
pracovníkov, je schopný pri práci využívať výpočtovú techniku.
2414 4/01 strojárstvo na výrobu, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
Počas štúdia sa prehlbujú a rozširujú vedomosti a zručnosti získané v učebnom
odbore v oblasti riadenia výroby, montáže a opráv zložitých strojov, prístrojov
a zariadení. Veľký dôraz sa kladie na využívanie progresívnych technológií z celej oblasti strojárstva. Získané vedomosti umožňujú zvládnutie založenia a úspešného prevádzkovania súkromného podniku alebo živnosti, čím sa zvyšuje možnosť uplatnenia na
trhu práce.
2675 4/01 elektrotechnika na energetiku
Počas štúdia sa prehlbujú a rozširujú vedomosti a zručnosti získané v učebnom
odbore. Študenti získajú nové poznatky vedy a techniky spojené najmä s rozvojom elektronizácie, automatizácie, zavádzaním progresívnych konštrukčných materiálov
a technológií. Získané vedomosti umožňujú zvládnutie založenia a úspešného prevádzkovania súkromného podniku alebo živnosti, čím sa zvyšuje možnosť uplatnenia na trhu
práce.

Spracovanie SWOT analýzy našej školy – zisťovanie pozície školy na trhu edukačných služieb
SWOT ANALÝZA PRE SOU ENERGETICKÉ VEĽKÉ KAPUŠANY
Silné stránky

Slabé stránky



dobrý manažment školy



nízke pracovné náklady, priaznivý



slabá podpora zo strany rodičov

vývoj produktivity práce,



nedostatočná prepojenosť medzi



dobrá kvalifikovanosť učiteľov

systémom vzdelávania



vysoké tvorivé schopnosti mno-

a potrebami trhu práce,

hých pracovníkov



zle sociálne zázemie študujúcich
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záujem o ďalšie vzdelávanie
a tréning,

žiakov


nezáujem rodičov o študijne vý-



výborné technické vybavenie školy



výhodná poloha areálu školy



slabé finančné zdroje zo ŠR



dobré podmienky športového vyži-



vysoká absencia

sledky detí – žiakov

a neprospechovosť žiakov

tia



nízke prevádzkové náklady na vy-



nezáujem žiakov o štúdium

kurovanie



nízke finančné ohodnotenie peda-

a v regióne






nepružná aktivácia internetovej
stránky školy



nezáujem časti učiteľov na inovačné vzdelávania



nezáujem niektorých ZŠ
o propagačné akcie SŠ

aktívna účasť výchovného poradcu
na rodičovských združeniach zákl.

kritizovanie školy zamestnancami
na verejnosti

spoločné posedenia so zákazníkmi
v mesiaci jún





možnosť vzdelávania učiteľov vo
všetkých oblastiach

slabá komunikácia žiakov v jazyku
slovenskom a v jazyku maďarskom

usporadúvanie dni otvorených dverí v škole





zviditeľňovanie sa školy v rámci
regiónu, SR , MR a ČR



gógov oproti iným povolaniam

dobrá povesť školy v meste



rovné strechy na budovách školy –
zatekanie do budov

škôl


dobrý prístup k IKT – Infovek



úsilie školy o získanie finančných

učebných a študijných odborov

prostriedkov pomocou grantov

a s tým súvisiace potieranie konku-



prenájom športovísk pre verejnosť

rencieschopnosti



veľmi dobre vybavenie školy počítačovou technikou



zriadené školiace stredisko Infoveku , Elfy a MC EDU



možnosť preškoľovania pedagógov
z iných škôl



brzda od zriaďovateľa v rozširovaní
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Príležitostí


Ohrozenia

rozvoj nových zdrojov zamestnanosti a príležitostí regionálnej zamestnanosti,



prehodnotenie vlastného kurikula



demografický pokles populácie

školy



spájanie škôl



zvýšenie záujmu o školu



vysoká pracovná zaťaženosť



zlepšenie podpory zo strany rodičov, podnikateľov, samosprávy

pedagógov


problémy s obnovou



získanie grantov z ESF



využitie školských dielní pre pro-



zhoršenie sociálneho zázemia

duktívne práce



zvýšenie cien dopravy a spojov

využitie športových zariadení pre



nárast finančných prostriedkov na



a omladzovaním učiteľského zboru

verejnosť

prevádzku



lepšia propagácia školy



strata motivácie učiteľov



zriadenie školskej galérie



nedostatok finančných prostried-



širšia ponuka učebných

kov na investície – oprava ob-

a študijných odborov

jektov školy



využitie schopností pedagógov
a nevyužitých miestnosti



nízky počet žiakov prijímaných do
prvého ročníka

v prospech rekvalifikačných kurzov, inovačných školení
a preškoľovaní pre zákazníkov
Pri aplikácii SWOT analýzy je dobre, keď si subjekt spracuje aj jednotlivé dvojkombinacie SWOTu. Zo spracovanej SWOT analýzy musíme vidieť, že organizácia dosiahne úspech maximalizáciou predností a možností a minimalizáciou nedostatkov
a hrozieb.
Ako využiť jednotlivé stránky školy uvedené v SWOT analýze na zvýšenie kvality
školy?
Porovnaním S a O prídeme k nasledovným záverom:
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-

naďalej prehlbovať ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov
najmä v oblasti nových štýlov, metód a koncepcií výučby,

-

ku koncu školského roka uskutočniť prezentačný deň školy , na ktorom je nutné propagovať výsledky školy. Na akciu prizvať zriaďovateľa , podnikateľskú verejnosť zo
spádovej oblasti , rodičov našich žiakov, absolventov našej školy ako aj zástupcov
základných škôl – výsledný efekt – zlepšenie náboru žiakov do prvého ročníka,

-

na základe veľmi dobrého vybavenia školy prostriedkami IKT , učebnými pomôckami v nevyužitých priestoroch školy organizovať rekvalifikačné a preškoľovacie kurzy,

-

pre lepšiu propagáciu školy intenzívnejšie využívať tvorivosť pedagógov a žiakov
školy,

-

výpočtovú techniku učební a čajovne sprístupniť rodičom našich žiakov, žiakom
iných škôl a občanom mesta.

Porovnaním W a T prídeme k nasledovným záverom:
-

skvalitniť prístup k práci pedagógov v oblasti motivácie,

-

viesť pedagógov k tomu, aby sa pri realizácii svojich aktivít nedali odradiť zlým stavom v našom školstve,

-

zvýšiť záujem rodičov o študijne výsledky a absenciu svojich detí. Na základe spolupráce rodičov a pedagógov znížiť ospravedlnenú a neospravedlnenú absenciu
a zlepšiť prospech žiakov,

-

klásť väčší dôraz na komunikáciu žiakov v slovenskom a maďarskom jazyku
a vylepšovať zhoršené sociálne zázemie a pracovnú motiváciu pedagógov.

Porovnaním W a O môžeme dostať tieto návrhy na riešenie :
-

prehodnotením kurikula školy a vytýčením nových cieľov zlepšiť
prepojenosť medzi systémom vzdelávania a potrebami trhu práce.
Zlepšiť rozvoj nových zdrojov zamestnanosti ( VSE , EVO, ZZES ...),

-

v oblasti nízkeho finančného ohodnotenia pedagógov oproti iným povolaniam odstrániť rovnostárstvo pri možnom odmeňovaní pracovníkov. Pri odmeňovaní zvýhodňovať aktívnych pracovníkov. Vytvoriť galériu najlepších pracovníkov a žiakov školy,

-

stálou výchovou pracovníkov školy odstrániť kritizovanie našej inštitúcie na verejnosti a takto zvýšiť záujem o školu.
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Z porovnania S a T dospejeme k týmto na riešenia :
-

využiť dobrý manažment organizácie na spracovanie projektov z ESF a tým riešiť
problém nedostatku finančných prostriedkov na investície – opravy objektov školy,

-

výhodnú polohu školy z dôvodu racionalizácie škôl využiť pre prevádzkovanie možného spájania škôl v meste.

ZÁVER
Žiaci a študenti prevezmú o niekoľko rokov zodpovedné a popredné miesta
v riadení krajiny, preto potrebujú dobré a kvalitné vyučovanie. V škole majú získať poznatky potrebné pre bežný život, nemali by sa stretávať s učivom, ktoré je zastarané
a nemá pre nich žiaden praktický význam. Poslaním školy je teda príprava žiakov pre
život.
Súčasne si však situácia na trhu práce vyžaduje, aby človek v priebehu života inovoval svoju kvalifikáciu a preto ho treba pripraviť na celoživotné vzdelávanie, je
ho potrebné naučiť sa učiť a zároveň rozvíjať celú jeho osobnosť.
V školstve bude musieť dôjsť k zmenám. Musí sa uskutočniť redukcia učiva, je
nutné podporovať tvorivosť žiakov, využívať problémový prístup pri získavaní nových
poznatkov a upraviť komunikáciu učiteľ-žiak, ale aj žiak-žiaci. Vyžaduje si to systémovú
prácu. Úpravu legislatívy, prijatie školského zákona ale aj kariérneho postupu učiteľov,
kontrolu

kvality

školstva

-

hodnotenie

a predovšetkým dôslednosť v práci.

a sebahodnotenie,

stanovenie

priorít
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Príloha č.
Vyhodnotenie plánu práce koordinátora prevencie drogovej závislosti
za šk. rok 2005/2006
1. V mesiacoch september-október formou dotazníkov boli zisťované postoje žiakov1. ročníka k legálnym a nelegálnym drogám
2. Všeobecne o vplyve drog na zdravie a správanie človeka boli žiaci informovaní
na triednických hodinách , ETV, OBN a cez internet.
3. V októbri boli formou prednášky na rodičovskom združení rodičia žiakov informovaní o účinkoch droga na organizmus mladého človeka, a formou letákov
o možnostiach kontaktu na okresné a krajské PPP.
4. 17.10.2005 bo zorganizovaný futbalový turnaj medzi SŠ vo Veľkých Kapušanoch
.
5. Počas týždňa „ Boja proti drogám“ 7.-11.11.2005 boli žiakom na hodinách ETV
premietané videokazety s protidrogovou tematikou.
6. V mesiacoch január – február 2006 prebiehala súťaž medzi žiakmi školy na tému
„ Človek a drogy“ Najhodnotnejšie práce boli odmenené vecnými cenami.
7. V mesiaci február 2006 bola v spolupráci s PPP v Košiciach zorganizovaná beseda pre žiakov 3.4.a5. ročníkov so zameraním na realizáciu relaxačných aktivít
s dôrazom na zvládnutie stresových záťažových situácií a podporu zdravého
spôsobu života.
8. Dňa 10.2.2006 sa 60 žiakov našej školy zúčastnilo na protidrogovom motivačnom
programe pod názvom Bariéry. Spevácke duo Boris Lettrich a Roman Révai absolvovali vystúpenie v kine Junior vo Veľkých Kapušanoch.
Protidrogový motivačný hudobný program bol špeciálne určený pre študentov
SŚ.
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9. V rámci spolupráce SŠ s PZ bola dňa 12.1.2006 odprednášaná Dr.Petrovou
z PZ Košice prednáška spojená s besedou na tému „ Obchodovanie s ľuďmi“ .
Na prednáške sa zúčastnili žiačky 2. a 3. ročníka.
Obchodovanie s ľuďmi – je projekt zameraný na poskytovanie informácií o tomto
vážnom spoločenskom probléme a obsahuje rady pre dievčatá ktoré odchádzajú
za prácou do cudziny, i počas prázdnin na brigády, ale obeťou sa môžu stať aj
doma. Po prednáške bola premietaná videokazeta – švédsky film : LILYA 4EVER“ . Film popisuje krutú realitu v ktorej sa obete obchodovania nachádzajú.
V uvedenej správe nie sú uvedené všetky akcie a aktivity. Koordinátor prevencie
drogovej závislosti spolupracoval aj pri športových a kultúrnych akciách v rámci školy a mesta Veľké Kapušany.
Veľké Kapušany 28.6.2006
Mgr. Ján Dančej
Koordinátor prevencie drog.záv.

Príloha č.2
Vyhodnotenie činnosti výchovného poradcu v šk. roku 2005-2006

V spolupráci s triednymi učiteľmi a majstrami odborného výcviku sme prekonzultovali a riešili problémy problémových žiakov vo všetkých ročníkoch. Zabezpečila som
odbornú pomoc pre nich formou objednanej činnosti PPP KE(Dr. Olajošová) .
Na celoškolskom ZRPŠ som oboznámila rodičov s možnosťami výchovno – poradenských služieb poskytovaných s PPP KE.
Písomnou formou som oboznámila žiakov ZŠ okolitého regiónu o možnostiach
a predpokladoch štúdia na našej škole v slovenskom aj v maďarskom jazyku. Pravidelne som informovala rodičov o týchto možnostiach na celoškolských ZRPŠ – v Bežovciach , - Bôli, - Veľkých Slemenciach, - Veľkých Kapušanoch ( slov. aj maď.
šk.) ,- Kráľovskom Chlmci(slov. aj maď) , -Veľkých Trakanoch. V tých istých školách
som propagovala našu školu aj žiakom týchto škôl a okrem tých som bola aj na školách
v Čiernej nad Tisou , v Bieli , v Lelesi, vo Vojanoch.
Pomáhala som žiakom končiacich tried vo výbere nadstavbového
a vysokoškolského štúdia , 30.11. 05 s dvoma žiakmi sme sa zúčastnili prezentácie vysokých škôl v Košiciach.
Ja som v tom istom čase získala certifikát výchovného poradcu. V spolupráci
s ÚPSVaR v Michalovciach sme formou prednášok a literatúry pripravili lepšiu informovanosť našich žiakov o možnostiach po ukončení štúdia na trhu práce a v oblasti sociálnej pomoci - boli 2 prednášky (27.1.o zamestnaní v zahraničí a 18.5. o povinnostiach po
ukončení čtúdia)
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Zabezpečila som prednášky na našej škole pre pracovníkov PPP KE(2.E,1.E,1.H
o drogách- Dr. Jenčíková,o zvládnutí stresových situácií – končiace triedy) a vých. poradcov z SPoŠ Veľké Kapušany a SOU V Čiernej nad Tisou. Pre kolegov som pripravila odbornú pomoc vo forme relaxačného cvičenia Dr. Olajošovej.
Umožnili sme nábor budúcich absolventov do vojenských služieb 23.2.Školu
s riaditeľom školy sme prezentovali vo VSE-Košice Prezentáciu sme pripravili s Ing.
Masnicovou - z VSE na nábor pre svoj projekt Praxis boli u nás 5.5. Pre zviditeľnenie
školy sa zorganizovali dní Otvorených dverí ( 14. až 16.november) a Deň školy (jún)
a školu v rámci Interregiónu predstavila Ing. Magyarová, ktorá prezentáciu aj pripravila.
Pre prehĺbenie citu spolupatričnosti medzi žiakmi sa organizovali akcie – Imatrikulácia ,
Mikuláš, Vianoce pod jedličkou a rôzne športové súťaže.
Informačné materiály som v tomto školskom roku vypracovala úplne nové.

vypracovala Ing. Eva Ferková,
výchovna poradkyňa

