STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA
Sovietskych hrdinov 369/24, 089 01 Svidník

SPRÁVA
O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ
ČINNOSTI, VÝSLEDKOCH
A PODMIENKACH

ŠK. ROK 2012/2013

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach
Strednej priemyselnej školy, Sov. hrdinov 369/24, Svidník
za školský rok 2012/2013
Správu predkladá:
Mgr. Pavel Olejár, riaditeľ školy
Správa bola prerokovaná na zasadnutí pedagogickej rady školy dňa 26. septembra 2013

Vyjadrenie Rady školy pri SPŠ, Sov. hrdinov 369/24, Svidník
Rada školy odporúča zriaďovateľovi – Prešovskému samosprávnemu kraju
s ch v á l i ť – n e s ch v á l i ť
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach SPŠ vo Svidníku
za školský rok 2012/2013.

Vo Svidníku dňa.................................

--------------------------------------------------Mgr. Martina Gemzíková
predsedníčka Rady školy

Stanovisko zriaďovateľa:
Prešovský samosprávny kraj
s ch v a ľ u j e – n e s ch v a ľ u j e
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach SPŠ vo Svidníku za
školský rok 2012/2013.

--------------------------------------------------za zriaďovateľa
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach
SPŠ vo Svidníku
A/ ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
Názov školy:
Adresa školy:
Tel. a fax. čísla školy:

Stredná priemyselná škola
Sov. hrdinov 369/24, 089 01 Svidník
054/7881810, 811, fax: 054/7881812

Internetová a elektronická adresa školy: www.spssvidnik.sk
spso.svidnik@gmail.com , skola@spssvidnik.sk
Zriaďovateľ školy:

Prešovský samosprávny kraj
Nám. mieru 2
080 01 Prešov
Vedúci zamestnanci školy:
 Mgr. Pavel Olejár - riaditeľ školy
 Ing. Nadežda Sovičová - zástupkyňa riaditeľa pre výchovu a vzdelávanie
______________________________________________________________________

Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy:
Rada školy
Rada školy pri SPŠ odevnej bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 23.4.2008.
Na základe výzvy predsedu PSK sa v čase od 22.03. – 30.03.2012 konali nové voľby členov
Rady školy za jednotlivé kategórie – pedagogický zamestnanci, nepedagogický zamestnanci,
žiaci a rodičia. 12.07.2012 boli delegovaní 4 zástupcovia zriaďovateľa do rady školy.
RŠ pozostáva z 11 členov:
Mgr. Martina Gemzíková, Ing. Mária Maťašová – za pedagogických zamestnancov
Mgr. Monika Velčíková - za nepedagogických zamestnancov
Vladislav Kosť – za žiakov
Miroslav Miga, Nataša Varcholová, Danka Kimáková – zástupcovia rodičov
Peter Pilip, Ing. Ján Holodňák– delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
Mgr. Kamil Benko, Mikuláš Krajkovič – delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
 predseda RŠ – Mgr. Martina Gemzíková
Rada školy.
- je iniciatívny a poradný orgán, ktorý presadzuje záujmy miestnej samosprávy a rodičov, ped.
zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelania.
- vyjadruje sa ku koncepčným zámerom školy (počty prijímaných žiakov, úpravy učebných
plánov, voliteľné predmety, rozpočet školy, hospodárska činnosť školy...)
- plní funkciu verejnej kontroly práci vedúcich zamestnancov školy
- na základe výberového konania navrhuje kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy
- navrhuje, alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy
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Rodičovská rada
RR pozostáva zo 5 členov ( za každú triedu jeden zástupca)
- Pracuje ako reprezentant rodičovského združenia
- Pomáha pri realizácii programu školy, zlepšovaní materiálnych podmienok, pri financovaní
výchovných a vzdelávacích aktivít
 predseda RR – Katarína Mikulová
Pedagogická rada
- Tvoria ju všetci pedagogickí zamestnanci. Zvoláva ju riaditeľ školy, podľa potreby, riadi sa
schváleným programom zasadnutia.
- Prerokuje, navrhuje a schvaľuje výchovno-vzdelávacie výsledky, rieši pedagogické
problémy. K návrhom na riešenie sa členovia vyjadrujú hlasovaním, ktoré je verejné.
Umelecká rada
- Tvoria ju vedúci PK umeleckých odborných predmetov a vedenie školy.
- Umelecká rada stanovuje termíny a spôsob realizácie klauzúrnych prác i praktickej časti
odbornej zložky maturitnej skúšky.
- Stará sa
o materiálne zabezpečenie umeleckých
odborov, vybavenie pomôckami
a materiálom.
Predmetové komisie – metodický orgán
Na škole pracovali tieto PK:
 PK všeobecnovzdelávacích predmetov (vedúca Mgr. Pajkošová)
 PK odborných odevných a ekonomických predmetov ( vedúca Ing. Maťašová)
 PK odborných predmetov umeleckých pre študijný odbor odevný dizajn,
( vedúca akad. mal. Boršovská-Nemcová)
 PK odborných predmetov umeleckých pre študijné odbory propagačná grafika a GVK
( vedúca Mgr. Beáta Gencová)
- Funkciou predmetových komisii je sledovať nové trendy vo vyučovaní, navrhovať úpravy
časovo-tematických plánov, koordinovať prácu vyučujúcich, navrhovať opatrenia na
zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov, navrhovať, doplňovať materiálno-technické
vybavenia, usmerňovať činnosť svojich členov.
Študentská rada - reprezentuje študentov školy:
- v danom školskom roku ju tvorili zástupcovia študentov jednotlivých tried – z každej triedy 1
študent ( spolu 7 študentov ),
- garantom študentskej rady bola koordinátorka Zdravej školy Ing. Gabriela Koreňová,
- študentská rada predkladala riaditeľovi školy požiadavky a návrhy na zlepšenie
a humanizáciu života v škole, návrhy na uskutočňovanie aktivít na škole a podieľala sa na ich
organizovaní ( napr. film. predstavenia, Mikuláš, ples študentov ... ),
- predseda ŠR – Viktória Turková (4.BE)
Inventarizačná komisia
- pozostávala z centrálnej inventarizačnej komisie ( bola zastúpená piatimi členmi ) a z 24
dielčích inventarizačných komisií ( každá z nich bola zastúpená tromi členmi ).
- k 31. 12. 2012 bola vykonaná inventarizácia, ktorá bola prevedená dokladovo ale aj fyzicky,
kde neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely.
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B/ ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY
Stav žiakov v jednotlivých študijných odboroch a ročníkoch:
Počet žiakov
spolu / chlapci
k 15. 09. 2012

úplne stredné odborné 4 ročné štúdium
Trieda
(maturita)

1.G

Počet žiakov
spolu / chlapci
k 31. 08. 2013

8261 M propagačná grafika
8298 M odevný dizajn
8261 6 00 propagačná grafika
8261 6 00 propagačná grafika
3917610 TIS-odevníctvo
8298 6 00 odevný dizajn
8261 6 00 propagačná grafika

15/12
15/12
2/0
2/0
2.G
13/6
12/5
3.G
15/8
15/8
4.BE
6/1
6/1
8/0
7/0
4.G
20/5
20/5
SPOLU
79/39
77/38
 v 2.G - 1 žiak nebol klasifikovaný na konci škr. 2012-13 a v auguste sa nezúčastnil
komisionálneho preskúšania (vylúčenie zo štúdia)
Počet žiakov
spolu / chlapci
k 15. 09. 2012

Trieda vyššie odborné štúdium (absolutórium)

1.PM
1.PG
2.PM
2.PG

8237 Q modelárstvo a návrhárstvo odevov
8293 Q grafika vizuálnych komunikácií
8237 7 00 modelárstvo a návrhárstvo odevov
8293 7 00 grafika vizuálnych komunikácií

7/1
14/5
9/1
9/5
39/12

6/1
12/4
6/0
8/5
32/10

118/ 51

109/48

SPOLU

Celkový počet žiakov na škole

Počet žiakov
spolu / chlapci
k 31. 08. 2013

D/ ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA
STREDNEJ ŠKOLY
4 – ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY
TECHNICKÉ ZAMERANIE
Študijný odbor

Počet
prihlásených / prijatých

3917 M 10 TIS - odevníctvo
3158 M styling a marketing

4/4
0

Počet zapísaných

0
0

0
0

Do študijných odborov boli žiaci prijímaní na základe prijímacích skúšok zo SJL a MAT, umiestnení na
predmetových olympiádach a výsledku Testovania 2013.

UMELECKÉ ZAMERANIE
Študijný odbor
8261 M propagačná grafika
8221 M 11 grafický a priestorový dizajn
8260 M propagačné výtvarníctvo
8298 M odevný dizajn

Počet
prihlásených / prijatých

19/14
2/2
1/1
1/1

Počet zapísaných
10.05.2013 15.09.2013

13
1
0
1

15
0
0
4

Do umeleckých študijných odborov boli prijímaní žiaci, na základe úspešného vykonania talentovej skúšky.

5

POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM
UMELECKÉ ZAMERANIE
Počet zapísaných

Počet
prihlásených / prijatých

Študijný odbor

15.09.2013

2/2
15/15

8237 Q modelárstvo a návrhárstvo odevov
8293 Q grafika vizuálnych komunikácií

0
17

Údaje o počte plánovaných a otvorených tried pre šk. rok 2013/2014
Študijný odbor

Plán

Skutočnosť

TIS-odevníctvo

1/4 triedy

-

Propagačná grafika

1/4 triedy

2/3 triedy

Odevný dizajn

1/4 triedy

1/3 triedy

Grafický a priestorový dizajn

1/4 triedy

-

Spolu

1 trieda

1 trieda

Modelárstvo a návrhárstvo odevov

1 trieda

--

Grafika vizuálnych komunikácií

1 trieda

1 trieda

Spolu

2 triedy

1 trieda

4 – ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM

E/ VÝSLEDKY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV PODĽA
POSKYTOVANÉHO STUPŇA VZDELANIA
Prehľad prospechu podľa tried
Trieda

Počet žiakov
celkom / chl.

Prospeli s
vyznamenaním

Prospeli veľmi
dobre

Prospeli

Neprospeli/
opravné skúšky
vykonali

Neklasifikovaní

4 – ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY – úplne stredné odborné štúdium

Priemerný
prospech

ISCED 3A

1.G/PG
1.G/ODI
2.G/PG
3.G/PG
4. BE/TIS
4. BE/ODI
4. G/PG

15/12
2/0
13/6
15/8
6/1
7/0
20/5

1
1
1
4
3
3
0

6
1
6
4
1
2
7

7
0
4
7
2
2
13

1
0
1
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0

2,07
1,33
2,29
2,02
1,69
1,81
2,48

spolu

103/42

13

27

35

2

1

1,95
6

Trieda

Počet žiakov
celkom / chl.

Prospeli s
vyznamenaním

Prospeli veľmi
dobre

Neprospeli/
opravné skúšky
vykonali

Prospeli

Priemerný
prospech

Neklasifikovaní

POMATURITNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY – vyššie odborné štúdium
1.PM
1.PG
2.PM
2.PG

spolu

6/0
12/6
6/1
8/5
21/7

0
2
2
1
5

2
2
1
3
8

4
8
3
4
19

ISCED 5B

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1,99
2,17
1,87
2,33

2,09

Prehľad prospechu podľa ročníkov z koncoročnej klasifikácie
Ročník

Počet
žiakov
celkom/d.

Prospeli s
vyznamenaním

Prospeli veľmi
dobre

%

Prospeli

%

Neprospeli
%

Neklasifikovaní

%

Priemerný
prospech

%

4 – ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY – úplne stredné odborné štúdium
prvý
druhý
tretí
štvrtý

17
13
15
33

2
1
4
6

11,7%
7,7%
26,7%
18,2%

7
6
4
10

41,2%
46,1%
26,7%
30,3%

8
5
7
17

47,1%
38,5%
46,6%
51,5%

-

-

1
-

7,7%
-

1,70
2,29
2,02
1,99

spolu

78

13

16,7%

27

34,6%

37

47,4%

0

0

1

1,3%

1,95

0

1,92
2,00
1,95

POMATURITNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY – vyššie odborné štúdium
prvý
druhý

18
14

2
3

11,1%

22,2%

21,4%

4
4

spolu

32

5

66,7%

28,6%

12
7

15,6%

8

25%

19

-

50%

-

-

-

59,4%

0

0

0

-

Prehľad dochádzky podľa ročníkov za šk.rok 2012/13 (1. a 2. polrok)
Ročník

Zameškané
hodiny- celkom

Zameškane hodiny Ospravedlnené na žiaka
celkom

Ospravedlnené
hodiny na žiaka

Neospravedlnené celkom

Neospravedlnené
hodiny na žiaka

4 – ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY – úplne stredné odborné štúdium
prvý
druhý
tretí
štvrtý
spolu

3156
2750
2783
5955
14644

185,64
211,53
185,53
180,45
187,74

3060
2668
2771
5813
14312

180
205,23
184,73
176,15
183,48

96
82
12
142
332

5,64
6,30
0,8
4,3
4,25

0

0

POMATURITNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY – vyššie odborné štúdium
prvý
druhý
spolu

2579
2378
4957

143,27
169,85
154,9

2579
2378
4957

143,27
169,85
154,9
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Výsledky maturitných skúšok
Predmet
Úroveň

Počet
žiakov
B1
15
ANJ
B1
6
NEJ
B1
12
RUJ
SJL
PČOZ – TIS
PČOZ – ODI
PČOZ – PG
TČOZ – TIS
TČOZ – ODI
TČOZ – PG
 Celkový priemer školy je: 2,37

EČ MS

PFIČ MS

úspešnosť %

úspešnosť %

66,00 %
30,80 %
63,30 %
62,40 %
-

54,33 %
56,67 %
60,00 %
64,61 %
-

ÚFIČ MS
priemer
2,33
1,83
2,23
2,09
1,67
2,00
2,45

PČOZ
priemer
2,17
1,57
2,35
-

EČ MS - externá časť maturitnej skúšky
PFIČ MS - písomná forma internej časti maturitnej skúšky
ÚFIČ MS - ústna forma internej časti maturitnej skúšky
PČOZ - praktická časť odbornej zložky
TČOZ - teoretická časť odbornej zložky

F/ ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ, ZOZNAM
UPLATŇOVANÝCH UČEBNÝCH PLÁNOV
V šk.roku 2012/2013 na SPŠ vo Svidníku fungovali nasledovné študijné odbory:
ÚPLNÉ STREDNÉ ODBORNÉ VZDELANIE
Technické odbory :
3917 610 technické a informatické služby - odevníctvo
-

ISCED 3A

školský vzdelávací program TIS pre študijný odbor 3917 6 10 TIS – odevníctvo (4. ročník)

Umelecké odbory :
8298 M, 8298 6 00 odevný dizajn
-

školský vzdelávací program MÓDNA TVORBA pre študijný odbor odevný dizajn (1. a 4. ročník)

8261 M, 8261 6 00 propagačná grafika
-

školský vzdelávací program PROPAGAČNÁ TVORBA pre študijný odbor propagačná grafika
(1.- 4. ročník)

POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM
8237 Q, 8237 7 00 modelárstvo a návrhárstvo odevov
-

školský vzdelávací program MÓDNA TVORBA – PMŠ
a návrhárstvo odevov

ISCED 5B
pre študijný odbor modelárstvo

8293 Q, 8293 7 00 grafika vizuálnych komunikácií
-

školský vzdelávací program GRAFICKÁ TVORBA- PMŠ pre študijný odbor grafika vizuálnych
komunikácií
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G/ POČET ZAMESTNANCOV ŠKOLY
K 30. 06. 2013 bol stav zamestnancov školy následovný:

ZAMESTNANCI CELKOM

24

PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANCI

19

Riaditeľ a zástupca riaditeľa

2

Učitelia na plný uväzok

8

• učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov

2

• učitelia odborných predmetov

6

Učitelia na kratší pracovný čas

9

• učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov

3

• učitelia odborných predmetov

6

NEPEDAGOGICKÝ ZAMESTNANCI

5

• THP

2

• upratovačky

2

• údržbár

1

-

zamestnanci: - 19
 kvalifikovaní
 nekvalifikovaní

- 17
- 2

H/ ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
ŠKOLY
V školskom roku 2012/2013 pedagogický zamestnanci absolvovali nasledovné ďalšie
vzdelávanie:
-

Celoročné vzdelávanie v rámci projektu „Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ“
(modul 2) UIPŠ Bratislava – počet 2 (vzdelávanie ukončené)
Mgr. Pavel Olejár, Mgr. Martina Gemzíková

-

Tvorba didaktických testov z ruského jazyka – aktualizačné vzdelávanie
MPC - Prešov – počet 1 (vzdelávanie ukončené)
Mgr. Danka Pajkošová

-

Textový editor Word 2003/2007 - aktualizačné vzdelávanie
MPC - Prešov – počet 1 (vzdelávanie ukončené)
Ing. Vladimír Kucer

-

Tabuľkový procesor Excel 2003/2007 - aktualizačné vzdelávanie
MPC - Prešov – počet 1 (vzdelávanie ukončené)
Ing. Vladimír Kucer

-

Tvorba didaktických testov z ruského jazyka
MPC - Prešov – počet 1
Mgr. Danka Pajkošová
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I/ AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI
PREZENTÁCIA ŠKOLY
 Výstavy:
 Výstavy žiakov študijných odborov – priestory školy
 Maturitné práce št. odborov propagačná grafika a odevný dizajn – výstavné priestory
školy
 Výstava maturitných prác v POS vo Svidníku
 Prezentačná výstava študijných odborov školy + predajná výstava študentských prác
+ módna prehliadka v priestoroch kina Dukla vo Svidníku (22. 11. 2012)
 Propagačná akcia „Vianočné trhy“ v POS – predajná výstava študentských prác
v rámci vianočných trhov

 Módne prehliadky:






Módna prehliadka pre žiakov ZŠ a verejnosť – kino Dukla Svidník ( 22. 11. 2012 )
„JUNK FASHION SHOW“ – eko fashion weekend -- módna prehliadka v NCK al. Jana Pawla II 232 v Krakowe v Poľsku (03.02.2013) – prezentácia papierových
modelov vytvorených počas stáže v Krakowe
„FASHION SHOW“ módna prehliadka Lýdie Eckhardt v Bratislave – (03. 05. 2013)prezentácia papierových modelov študentov školy vytvorených počas stáže v Krakowe
Módna prehliadka pri príležitostí oceňovania žiakov a učiteľov PSK – DJZ Prešov
( 25. 06. 2013)
Módna prehliadka maturitných prác a súťažných modelov - spoločenská miestnosť SPŠ

 Ročníkové projekty - Klauzúrne práce, Výtvarný plenér:






2.G/PG – téma : Ilustrácia podľa literárnej predlohy
3.G/ PG – téma: Retro plagát
1.G/ODI, 3.G, 2.PM – Odev z netradičného materiálu ( v rámci projektu Leonardo da
Vinci – Krakow)
1.G, 2.G – krajinársky kurz v Roztokoch (13. – 15.06.2013) a v skanzene vo Svidníku
(16.-17.06.2013)

 Webová stránka školy:
- Aktualizácia www stránky
- Ing. Vladimír Kucer
- Podrobné informácie o študijných odboroch, o aktivitách školy, dosiahnutých
výsledkoch, výsledkoch PS a MS, mimoškolskej činnosti.
 Deň otvorených dverí
 pre žiakov 9.ročníkov ZŠ okresu Svidník a Stropkov
 pre verejnosť
 Prezentácia školy v médiach
 v regionálnych týždenníkoch Podduklianské noviny, Dukla
 v rozhlasovom národnostnom vysielaní
 v denníku Korzár
 Grafické štúdium GRAFIT
 pracovalo pod vedením Mgr. Beáty Gencovej
 v štúdiu pracovali študenti 3.G:
Vlado Kosť, Denisa Slivovičová, Andrea Cuperová, Jana Cichá, Simona Kolcunová
 realizácia a tlač prezenčných predmetov: šálky, trička, plagáty, pozvánky
 realizácia a tlač tričiek pre PSK (150 ks)
10

 realizácia a tlač tričiek pre študentov školy (1.G a žiaci 4. ročníka)
ÚSPECHY ŠKOLY
SÚŤAŽE MLADÝCH MÓDNYCH NÁVRHÁROV
Súťaž

Umiestnenie

Meno žiaka

Ján Pan 4.BE/TIS
2. miesto
kolekcia 5 papierových modelov
v kategórií Voľná tvorba „Farebný kaleidoskop “
2.miesto
v kategórií Scénická
historická tvorba
MLM 2013
12.04.2013 Prešov

1. miesto
v kategórií Kabáty
mimoriadne ocenenie –
poisťovne Union

účasť

Prostějovská zlatá jehla
2013

účasť

12.05.2013 Prostějov

Lucia Krosnerová 1.PM
kolekcia 3 modelov „Muzikálové
rock-kovanie“

Michal Milý, 1.PM
kolekcia 6 modelov (3 vesty a 3
kabáty)

A. Galandová, L. Škitková – 2.PM
kolekcia 2 modelov
A. Vansová – 2.PM
kolekcia 3 modelov
Marcela Krochtová – 4.BE
kolekcia 3 modelov
Lucia Krosnerova, - 1.PM
kolekcia 3 modelov
Valéria Mruzová – 1.PM
kolekcia 3 modelov
Paula Novická – 4.BE/ODI,
kolekcia 3 modelov

Odev inšpirovaný prírodou rôznych ročných období

Hry s umením,
MÓDNE INŠPIRÁCIE
2013
14. 06. 2013 Poprad

1. miesto

Nikola Makarová – 2.PM
kolekcia 3. modelov pod názvom
„Magic iris“

2. miesto

Marcela Krochtová – 4.BE a kol.
kolekcia 4. modelov pod názvom
„Krajinný reliéf“

3. miesto

Hry s umením,
MÓDNE INŠPIRÁCIE
2013

Valéria Mruzová – 1.PM
kolekcia 4. modelov pod názvom
„Kvetinová impresia“

Odev inšpirovaný konkrétnym umeleckým dielom autora

1. miesto

Dominika Cingeľová
1. model pod názvom „Kinetizmus
a la Calder“
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14. 06. 2013 Poprad

2. miesto

3. miesto

Paula Novická
kolekcia 3. modelov pod názvom
„Dalího metamorfózy“
Viktória Turková
1. model pod názvom „Picassov
harlekýn“

účasť

Lucia Krosnerová
Alexandra Vansová

účasť

Erika Varcholová – 3.G
„Metamorfózy papiera – Africké
inšpirácie“

Umiestnenie

Meno žiaka

SOČ 2011/2012
krajské kolo
05.04.2013 Stará Ľubovňa
VÝTVARNÉ SÚŤAŽE
Súťaž

1. miesto v grafike
postup na kr. kolo

súťaž výtvarnej tvorby
Výtvarné spektrum 2013
Svidník

3. miesto v grafike
postup na kr. kolo
2. miesto v grafike
postup na kr. kolo
3. miesto v grafike
postup na kr. kolo
1. miesto v maľbe
postup na kr. kolo

súťaž výtvarnej tvorby
Výtvarné spektrum 2013

čestné uznanie v maľbe

Petronela Krigovská – 2.PM
za triptych „Synfónia lásky“
v kombinovanej technike

vystavovali

Barbora Migová – 2.G
Michaela Radová – 2.G

Stropkov

krajské kolo
Výtvarné spektrum 2013
Humenné

okresná súťaž
Medový štetec
Svidník
„Palma, Pisanka, Wienec,
Ozdoba swiateczna“
Krosno
8.ročník medzinárodnej
súťaže
fotografická súťaž
AMFO 2013
okresné kolo – Svidník

Radová Michaela – 2.G
farebný linoryt a koláž linorytu
„Stratený v mysli“, „Kompozícia“
Barbora Migová – 2.G
Farebný linoryt „Pohľad“
Gabriel Lehocký– 2.G
- suchá ihla „Cesta“
Andrea Cuperová – 2.G
- suchá ihla „Túžba slobode“
Lucia Krosnerová – 1.PM
- temperová maľba „Tichá noc“

1. miesto
2. miesto

Erika Varcholová – 3.G

- priestorová práca
Viktória Jacaková – 2.G
- koláž

Ocenenie
(účasť na vernisáži)

Erika Varcholová – 3.G

1. miesto v okresnom
kole

Peter Ujhely – 1.PG
- 3 farebné fotografie
Jana Cichá – 3.G
- farebná fotografia

Čestné uznanie
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krajské– Stará Ľubovňa
celoslovenské - Humenné

Čestné uznanie

Andrea Cuperová – 3.G

Súťaž

Umiestnenie

Meno žiaka

literárna súťaž
Poetická Ľubovňa

účasť

Literárna Ilava

účasť

L. Motyľová, J. Cichá,
E. Varcholová

LITERÁRNE SÚŤAŽE

ĎALŠIE SÚŤAŽE
Súťaž

Umiestnenie

olympiáda z UTO –
krajské kolo
apríl 2013

účasť

okresná súťaž
v zdobení medovníkov
Deň medu – 23.06. Svidník

ocenenie

„Palma, Pisanka, Wienec“
ocenenie
Krosno
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
Súťaž
Umiestnenie
Obvodné kolo v cezpoľnom
behu žiakov a žiačok SŠ
účasť chlapci
05.10.2012
Silový päťboj – 16.11.2012

účasť 3 žiakov

Obvodné kolo v stolnom
tenise – 25.02.2013

účasť

Bedminton – dievčatá
26.02.2013

3. miesto

Obvodné kolo vo volejbale
dievčat - 19.03.2013

5. miesto

Obvodné kolo vo volejbale
chlapcov - 22.03.2013

5. miesto

Turnaj vo futbale o Pohár
riaditeľa cirk. gymnázia vo
Svidníku – 13.06.2013

účasť

Meno žiaka
Lucia Motyľová – 4.BE/TIS
Erika Varcholová – 3.G
Katarína Gocová – 3.G
Andrea Cuperová – 3.G
Vladislav Kosť – 3.G
Erika Varcholová – 3.G
- reliéfne kraslice
Meno žiaka
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AKTIVITY ŠKOLY
 v rámci projektu LEONARDO DA VINCI vycestovalo 20 študentov a 3 učitelia
( Mgr. Gemzíková, Mgr. Uramová, Ing. Kucer)
 Krakowskie Szkoly Artystyczne – Szkola Artystycznego Projektowania Ubioru
(Poľská republika)
- dvojtýždňový študijný pobyt 10 študentov študijného odboru odevný dizajn
a modelárstov a návrhárstvo odevov, ktorí v rámci projektu vytvorili 10 papierových
modelov, ktoré boli prezentované na JUNG FASHION SHOW v Krakowe. Všetci
zúčastnení študenti získali certifikáty. (10.01.-21.01.2011)
- dvojtýždňový študijný pobyt 10 študentov študijného odboru propagačná grafika
ktorý bol zameraný na fotografovanie a nadviazal na predošlý turnus. Všetci
zúčastnení študenti získali certifikáty (08.04.-19.04.2013)


Projekt školské partnerstva COMENIUS – multilaterálne (program celoživotného
vzdelávania Comenius) - realizovaný
- koordinátor: Mgr. Darina Kocurová
- „ Breaking the barriers – understanding and sharing lifestyles and indentities“
V rámci projektu boli v tomto školskom roku realizované tieto aktivity:
– 04.10. – 06.10.2012 – vycestovanie: Miláno ( Taliansko), stretnutie koordinátorov
( Mgr. Kocurová, Mgr. Olejár, Mgr. Velčíková)
– október – doplnenie webovej stránky projektu a jej obsahu ( Ing. Kucer, Mgr.
Kocurová)
– marec – príprava a natáčanie videa s názvom: Čo znamená byť Slovákom
– 16.03. – 20.03.2013 –vycestovanie 9 študentov 3.G triedy do Talianska (Milano) + 2
učitelia Mgr. Kocurová, Mgr. Gencová
– 07.05.– 12.05.2013 – 4 – dňový pobyt vo Francúzsku - záverečné stretnutie
koordinátorov ( Mgr. Kocurová, Mgr. Gemzíková, Mgr. Olejár)
– jún – skompletizovanie podkladov na vypracovanie záverečnej správy projektu +
dokončenie online aktivít a doplnenie webovej stránky projektu

 ŠPORTOVÉ AKTIVITY :
 I. a III. účelové cvičenie na ochranu života a zdravia pre žiakov 1. a 2. ročníkov
 Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov 1. a 2. ročníkov (Nová Ľubovňa)
 II. a IV. účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník
 Kurz na ochranu života a zdravia pre študentov tretích ročníkov (okolie Svidníka)
 Počas celého roka krúžková činnosť zameraná na loptové hry, posilňovanie, aerobic

 BESEDY:
 Besedy
so psychológmi z Centra pedagogicko–psychologického poradenstva
a prevencie vo Svidníku
- „Osobnosť žiaka, vlástnosti osobnosti, sebapoznávanie, regulácia.“ (1. ročník)
- „Sebapoznávanie, sebaposudzovanie a sebaakceptácia.“(2. ročník)
- „Agresivita a deštruktivita“ (3. ročník)
- „Príprava na maturitnú a záverečnú skúšku.“(4.ročník)
- „Profesijná orientácia“ ( 3. ročník) – p. Paňková
- „Hodnoty v živote človeka“ – p. Otolleová
 Besedy v rámci programu „ Škola bez alkoholu, drog a cigariet“.
- „Pravda o drogách“
- „Nebezpečie AIDS“
- „Drogy – ako im odolať“ (2.roč.)
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- beseda o filmoch „ Výťah do neba a Biele hroby“ – život narkomanov
- „Kamarát berie drogy sko mu pomôcť?“
- „Práva a povinnosti dieťaťa“
Besedy v spolupráci s Poddukliankou knižnicou vo Svidníku
- „Ikona- okno do duše.“ – Mgr. o. Ján Pajkoš 22.04.2013
- „Biblia včera, dnes a zajtra“ 06.02.2013 + pomoc pri inštalácií a otvorení
výstavy

 KULTÚRNE PREDSTAVENIA:
 DVD filmy opisujúce príbehy zo života narkomanov: „Cesta ku šťastiu“, „Sila
osobnosti“, „Iba taká hra“
 divadelné predstavenie „Pokrvní bratia“ – DJZ Prešov (07.06.2012)
 divadelné predstavenie v anglickom jazyku – kino Dukla Svidník(03.06.2013)
 EXKURZIE:
 zahraničná exkurzia z DVK v Taliansku: FLORENCIA – BENÁTKY – PISA –
VIEDEŇ – BRATISLAVA (01.10. – 07.10.2012)
-

obhliadka Úradu PSK

Z: Mgr. Gencová, Mgr. Kollárovičová
-

exkurzia do Krosna - Poľsko – výber žiakov umeleckých odborov (24.04.2013)
-

-

výstava Licea plastyczniego im. Tadeusza Brzovskiego v BWA
výstava v Pivnici pod Cienami
Z: Ak.mal. Boršovská-Nemcová
Mgr. Uramová, Mgr. Rýsová

 ĎALŠIE AKTIVITY:
 Deň zdravej výživy – príprava jedál, besedy o zdravej výžive
 Mikuláš 2012 – (4.BE)
 imatrikulácia prvákov – (3.G)
 stužkové slávnosti ( október - november 2012)
 študentský ples – (3.BE)
 spolupráca pri celonárodnej verejnej zbierke „Biela pastelka“ na podporu nevidiacich
a slabozrakých občanov
 spolupráca a pomoc pri zorganizovaní 9. ročníka zbierky „Úsmev ako dar“
 spolupráca a
 výroby propagačného panelu našej školy
 deň otvorených dverí
 realizácia nástennej výzdoby v interiéri školy
 Pokračovanie v medzinárodnej spolupráce so školami
v Poľskej republike:
 Zespolom Szkól Nr. 5 im Ignacego Lukastewicza v Sanoku
 Krakowskie Szkoly Artystyczne – Szkola Artystycznego Projektowania Ubioru
v Anglicku:
 HILLSIDE HIGH SCHOOL , Breeze Hill , Bootle, Merseyside
v Taliansku:
 L.V. BERTARELLI , Corso Porta Romana , Milano
vo Francúzsku:
 LYCÉE VICTOR HUGO , Lunel
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J/ PROJEKTY
Realizované projekty


Projekt MOBILITA - Leonardo da Vinci ( program celoživotného vzdelávania
Leonardo da Vinci 2007/2013 )
- koorinátor: Mgr. Pavel Olejár
- „RECYKLOVAŤ INOVOVAŤ, ZDOKUMENTOVAŤ. Recyklovaná móda
a nová fotografia.“
- Naša škola vyslala 20 študentov a 3 učiteľov na dve dvojtýždenné stáže do
partnerskej školy - Krakowskie Szkoly Artystyczne – Szkola Artystycznego
Projektowania Ubioru
- 1.turnus sa uskutočnil v termíne od 15. januára do 27. januára 2012 a vycestovalo
10 študentov študijného odboru TIS - odevníctvo (3.B, 4.BE) a 2 učitelia
(Mgr. Gemzíková, Ing. Maťašová). V rámci projektu vytvorili 10 papierových
modelov, ktoré boli prezentované na JUNG FASHION SHOW v Krakowe. Všetci
zúčastnení študenti získali certifikáty.
- 2. turnus sa uskutočnil v termíne od 15. apríla do 27. apríla 2012 a vycestovalo
10 študentov študijného odboru propagačná grafika ( 3.G) a 1 učiteľ – Ing. Kucer.
Turnus bol zameraný na fotografovanie a nadviazal na predošlý turnus, výsledkom
boli katalógy z nafotených prác
Projekt získal finančnú podporu 37 900,- EUR



Projekt školské partnerstva COMENIUS – multilaterálne (program celoživotného
vzdelávania Comenius) - realizovaný
- koordinátor: Mgr. Darina Kocurová
- „ Breaking the barriers – understanding and sharing lifestyles and indentities““
V rámci projektu boli v tomto školskom roku realizované tieto aktivity:
– 27.10. – 23.10.2011 – vycestovanie: Miláno ( Taliansko), stretnutie koordinátorov
( Mgr. Kocurová, Mgr. Olejár, Mgr. Velčíková)
– október – vytvorenie webovej stránky projektu a jej obsahu ( Ing. Kucer,
Mgr. Kocurová)
– marec – príprava a natáčanie videa s názvom: Čo znamená byť Slovákom
– 16.03. – 20.03.2013 –vycestovanie 9 študentov 3.G triedy do Talianska (Milano) + 2
učitelia Mgr. Kocurová, Mgr. Gencová
– 07.05.– 12.05.2013 – 4 – dňový pobyt vo Francúzsku - záverečné stretnutie
koordinátorov ( Mgr. Kocurová, Mgr. Gemzíková, Mgr. Olejár)
– jún – vypracovanie záverečnej správy projektu + dokončenie online aktivít
a doplnenie webovej stránky projektu
Projekt získal finančnú podporu 21 000,- EUR

Navrhnuté projekty v šk.roku 2012 - 13


Projekt MOBILITA - Leonardo da Vinci ( program celoživotného vzdelávania
2007/2013 ) – schválený
- koorinátor: Mgr. Pavel Olejár
- „Metamorfózy papiera v objektíve fotoaparátu“ (vypracovala Mgr. Gemzíková)
- Projekt by mal nadviazať na úspešný minuloročný projekt v Krakowe a bude určený
pre 20 študentov odborov ODI a PG.
- Projekt získal finančnú podporu 32 934,- EUR
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Operačný program OP Vzdelávanie – Reforma systému vzdelávania a odbornej
prípravy - Premena tradičnej školy na modernú
- koordinátor: Mgr. Pavel Olejár
- „ Modernizácia vyučovania na škole“
- Cieľom projektu je zvýšiť efektívnosť vzdelávacieho programu zavedením
moderných foriem vyučovania, a tým zlepšiť kvalitu prípravy žiakov na ich ďalšie
vzdelávanie.

K/ VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU
ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU NA ŠKOLE
V školskom roku 2012/2013 nebola vykonaná žiadna inšpekcia.

L/ PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY
V súvislosti so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu SPŠ disponuje následovnými
priestormi, určenými na všeobecné, odborné a praktické vzdelávanie. V škole po rekonštrukcií
máme 13 učební vrátane odborných učební:
- 2 učebne informatiky obsahujúce 24 počítačov (15+9) :
Všetky počítače sú pripojené na Internet a prepojené do školskej počítačovej siete so
serverom. Vo vyučovacom procese sú využívané najmä na výučbu informatiky, základov
umeleckej prezentácie, počítačovej grafiky a ekonomickej praxe, ale aj ako súčasť
vyučovania iných predmetov ( administratíva a korešpondencia, CUJ, odborné predmety).
Mimo vyučovania sú využívané na voľný prístup študentov školy k IKT a prípravu študentov
na vyučovacie hodiny. Jedná učebňa je vybavená interaktívnou tabuľou a rezacím ploterom.
K dispozícii sú aj 3 multimediálne notebooky.
- jazyková učebňa - jazykové laboratórium (ANJ) bola zrealizovaná vďaka rozvojovému
projektu MŠ SR Jazykové laboratóriá pre zákl. a str. školy „Mobilné jazykové laboratórium
pre SPŠ odevnú vo Svidníku“. Učebňa je vybavená 6 multimediálnymi notebookmi,
dataprojektorom, softvérovým kompletom pre anglický a nemecký jazyk, magnetofónom
a knižným fondom.
- ďalšia jazyková učebňa (RUJ, NEJ) je vybavená knižným fondom pre cudzie jazyky a
magnetofónom
- videoučebňa, v ktorej sa nachádza 1 televízor, 1 video, dataprojektor, domáce kino.
Miestnosť využívame hlavne na besedy, premietanie DVD a VHS a na školské výstavy
študentských prác.
- šijacia dielňa vybavená potrebnou šijacou, podlepovacou a žehliacou technikou. Dielňa sa
využíva pre výuku odborného predmetu odevná tvorba. Mimo vyučovania je využívaná na
krúžkovú činnosť
- ateliér modelársky, ktorý sa využíva na modelárske techniky (napr. modelovanie so sadry,
z hliny), maľbu na sklo, hodváb a iné výtvarné techniky
- ateliér výtvarný , ktorý sa využíva na výuku výtvarných predmetov
- ateliér grafiky ,ktorý sa využíva pre študijný odbor propagačná grafika na grafické techniky
v rámci predmetu prax a je vybavený grafickými lismi
- ateliér kresby je vybavený kresliacimi stojanmi a je využívaný na výuku figurálneho
kreslenia
- grafické štúdio – GRAFIT – využíva sa na tlač propagačných predmetov v rámci záujmového
vzdelávania, ale aj počas hodín praxe. Je vybavené PC, farebnými tlačiarňami, skenérom,
lisom na trička a lisom na hrnčeky.
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-

fotoateliér je vybavený 2 poloprofesionálnymi fotoaparátmi Canon 600D, sadou
poloprofesionálnych objektívov, štúdiovou zostavou zábleskových svetiel (2 x softboxy,
reflektory a pod.), fotostanom, statívmi, farebným a bielym pozadím, fotobleskom Canon
a odbornou literatúrou.

Škola zároveň disponuje kvalitnou digitálnou videokamerou, digitálnym fotoaparátom,
klasickým fotoaparátom, 2 laminovacími zariadeniami a rezačkou.
V hlavnej budove je vo vestibule školy orientačná tabuľa. Žiaci a zamestnanci školy majú
k dispozícii zrekonštruované sociálne zariadenia. Škola ma vlastnú kotolňu. Chodby a ostatné
priestory školy sa esteticky upravujú prácami našich študentov.
Klub – malá telocvičňa
Telocvičňa sa využíva počas vyučovania od 7. 40 – do 14.45 hod. od stredy do piatku.
V odpoludňajších hodinách prebieha krúžková činnosť školy.
KLUB - Posilňovňa – prenájom (KIM klub )
- škola využíva podľa potreby prednostne a bezplatne
- prebiehajú tu hodiny podľa plánov pre 1. až 4. ročník
Tenisové kurty - prenájom
Tenisové kurty využívame počas hodín TV ale aj v rámci krúžkovej činnosti, V jeseni a jari
organizujeme turnaj chlapcov a dievčat, taktiež turnaj pracovníkov školy. V júni organizujeme
plážový volejbalový turnaj pre žiakov našej školy.

M/
FINANČNÉ
A HMOTNÉ
VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY

ZABEZPEČENIE

VÝCHOVNO-

1. Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov
Pridelené finančné prostriedky od VÚC za rok 2012
Spolu: 462 028,- EUR
 bežné výdavky 462 028,- EUR
z toho:
- Maturita
1 852,- EUR
- mimoriadne výsledky žiakov
2 200,-EUR
- jubilejná odmena
353,-EUR
- Deň otvorených dverí
200,- EUR
- kreditové príplatky
398,- EUR
- havarijný stav – porucha rozvodov(klub) 5 500,- EUR
- vzdelávacie poukázy
1 334,-EUR
- oprava školskej budovy
89 332,-EUR
- oprava rozvodov ústredného kúrenia
99 728,-EUR


kapitálové výdavky -

0,- EUR

viď. Príloha č.1 – Rozbor hospodárenia
Príloha č.2 – Čerpanie rozpočtu
2. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov,
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa
finančných aktivít v šk.roku 2012/13
Príjmy na účet Rodičovského združenia (RZ) pri SPŠ Svidník v šk.roku 2012-13:
 dobrovoľný rodičovský príspevok
1 093,50 EUR
 zostatok zo šk.roku 2011-12
2 191,04 EUR
 z účtu
2 353,13 EUR
Spolu:
5 637,67 EUR
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Výdavky boli na:
- príspevok na súťaže
- príspevok školské akcie
- príspevok na mimoškolskú činnosť
( nákup výtvarných potrieb,nákup odevných materiálov)
- propagácia školy
- ocenenie žiakov
- trička pre žiakov (uchaľák, rozlúčka so 4.roč.)
- nákup kníh a časopisov
- nákup PC zostavy – učebňa 101
- vybavenie učební (rolety, tapety, rámy)
- florbalová sada – vybavenie do telocvočni

S p o l u:

174,06 EUR
199,83 EUR
214,82 EUR
31,40 EUR
50,00 EUR
123,40 EUR
23,30 EUR
1773,83 EUR
493,79 EUR
184,99 EUR

3269,42 EUR

3. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov za šk.rok 2012/13
- projekt „LEONARDO DA VINCI“
32 934,- EUR
- projekt COMENIUS (trvanie 2011-13)
21 000,- EUR

N/ CIEĽ, KTORÝ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE
ROZVOJA ŠKOLY
Hlavné ciele:
 Skvalitňovanie výchovno–vzdelávacieho procesu, za účelom zvyšovania úrovne
všeobecno-vzdelávacej a odbornej prípravy absolventov
 Skvalitňovanie pripravenosti pedagogických zamestnancov na plnenie výchovnovzdelávacích cieľov a zvyšovanie ich zodpovednosti za dosahované výsledky
 Zapájanie sa do projektov
Splnenie cieľov:
 V práci s talentovanými žiakmi boli dosiahnuté významné úspechy v jednotlivých
súťažiach.
 Veľmi dobré výsledky žiaci dosiahli z praktickej časti odbornej zložky, čím sa preukázala
ich dobrá pripravenosť v odbore.
 V tomto školskom roku sa podarilo vypracovať 3 projekty, 2 projekty boli schválené
V tomto školskom roku škola zrealizovala tieto projekty:
- Leonardo da Vinci - mobilita,
- Comenius – pokračuje aj v tomto školskom roku,
 Škola pokračovala v realizácii školských projektov (Škola podporujúca zdravie, Škola
bez alkoholu, drog a cigariet)

P/ UPLATNENIE ABSOLVENTOV
V tomto školskom roku v 2 triedach sme mali 33 úspešných maturantov, a ich uplatnenie je
následovné:
- prijatí na VŠ, VOŠ
19 / 45,23% žiakov
- zamestnaní
11 / 26,19% žiakov
- sú evidovaní na úradoch práce
7 / 16,66% žiakov
- nezistení
5/ 11,90%
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SWOT ANALÝZA SPŠ SVIDNÍK
Silné stránky


















kurikulum a kultúra školy
kvalifikovanosť učiteľov
integrácia IKT, PC gramotnosť učiteľov a žiakov,
prístup žiakov na internet, možnosť práce na
počítačoch v mimovyučovacom čase,
zapájanie sa do vypracovania projektov,
spolupráca s PSK, RŠ, RR, študentskou radou
a verejnosťou,
dlhoročná dobrá tradícia školy v regióne,
dobrá adaptabilita žiakov na trhu práce,
úspechy žiakov pri reprezentácii školy,
pravidelné atraktívne módne prehliadky a výstavy
aj v okolitých okresoch,
možnosť pokračovania v štúdiu na VŠ
postupné zariaďovanie odborných učební školy
modernou technikou (IKT- počítače, digitálny
fotoaparát, videokamera, dataprojektor)
výtvarný charakter školy – lepšia komunikácia so
žiakmi v menších skupinách
tvorivé stretnutia našich žiakov a učiteľov so
žiakmi a učiteľmi iných škôl ( v rámci projektu
Leonardo – s poľskými a českými študentmi,
v rámci projektu Comenius – s anglickými,
francúzskymi,
talianskymi
a španielskymi
študentmi a učiteľmi)
estetické interiéry školy
možnosť pokračovať na škole v pomaturitnom
vyššom odbornom štúdiu

Slabé stránky






Príležitosti






zlepšiť atraktívnosť a image školy v rámci regiónu,
zapojiť školu do projektov v umeleckej oblasti,
spolupráca a výmena skúsenosti s partnerskými
školami v zahraničí,
možnosť žiakov zapájať sa do mimoškolskej
činnosti, množstvo rôznorodých aktivít,
zapájaním sa do medzinárodných aktivít realizovať
výmenné pobyty, spoločné výstavy, výmenu
skúsenosti žiakov, učiteľov, vedenia školy
s partnermi EÚ ( Sokrates, Leonardo a pod.)

zníženie atraktívnosti školy z hľadiska
geografického
umiestnenia
školy
v regióne,
žiaci pochádzajú z menej solventných
rodín,
a preto
nemajú
dostatok
finančných prostriedkov na štúdium na
VŠ,
nedostatok finančných prostriedkov na
rozvoj školy, znížený normatív na
umelecké odbory
fyzicky opotrebovaný a poškodený
nábytok v triedach a kabinetoch

Ohrozenia







nepriaznivý demografický vývoj –
prípadne zníženie záujmu o štúdium na
škole
veľký počet stredných škôl v okrese
a regióne,
rast cien cestovného a ubytovania v
DM pokles žiakov z iných okresov
ako Svidník a Stropkov.
zhoršenie sociálneho zázemia
zvyšovanie výdavkov na prevádzku
školy
nedostatočné spoločenské docenenie
učiteľov
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ĎALŠIE INFORMÁCIE
A/ Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole
Zo strany vedenia školy a všetkých zamestnancov sa venovala zvýšená pozornosť dodržiavaniu
psychohygienických podmienok výchovy a vzdelávania v škole.
- pri zostave rozvrhu hodín
- pri dodržiavaní času prestávok
- možnosť stravovania študentov v školskej jedálni SOŠ arm.gen. L. Svobodu vo Svidníku
- možnosť stravovania zamestnancov školy vo firme Vermex vo Svidníku
- hygienické zariadenia školy
- zabezpečené upratovanie a čistota školy
- úprava zelene v areáli školy
- organizovanie besied a prednášok za účelom zlepšenia psychohygienických podmienok –
so zameraním na:
 zdravý spôsob života, posilnenie duševného a telesného zdravia,
 sebapoznanie, sebavedomie,
 pocit spokojnosti a vyrovnanosti
- poradenská činnosť výchovného poradcu
B/ Voľnočasové aktivity školy
Študenti mali možnosť zmysluplne využívať voľný čas dobrovoľnou činnosťou v záujmových
útvaroch, ktoré sa realizovali v spolupráci s CVČ v Stropkove. V ponuke bolo 11 krúžkov
z ktorých si študenti mohli vyberať podľa osobných záujmov, niektorí sa rozhodli navštevovať
viacero krúžkov.
- Vvýtvarné techniky, Mgr. Uramová
- Grafické štúdio a počítačová grafika- Grafit, Mgr. Gencová,
- Grafické a výtvarné techniky – Mgr. Gemzíková,
- Tvorivá dielňa - Ing. Maťašová
- Módny dizajnér - Ing. Koreňová
- Literárny seminár - Mgr.Vachnová
- Fotografický krúžok – Ing. Kucer
- Športový krúžok –posilňovňa - Mgr. Nogová
Za prácu a úspešné výsledky Rada rodičov v priebehu šk. roka ocenila jednotlivcov a kolektívy
študentov vecnými a finančnými oceneniami.
C/ Spolupráca školy s rodičmi a inými organizáciami
- Spolupráca školy s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Vedenie školy sa aktívne realizuje aj
pri riešení akýchkoľvek podnetov zo strany rodičov, prijíma ich nové nápady, vypočuje si ich
názory, rieši problémy ktoré sa počas školského roka vyskytnú. Taktiež sme radi že sa časť
rodičov zapojila do projektu Zdravá škola.
- Veľmi dobré vzťahy má škola s Podduklianskou knižnicou, s Podduklianskym osvetovým
strediskom – poskytnutie priestorov na výstavy , účasť na besedách , SČK – organizačné
zabezpečenie a účasť pri darovaní krvi.
Príloha č.1 – Rozbor hospodárenia
Príloha č.2 – Čerpanie rozpočtu
Príloha č.3 - Súvaha

Mgr. Pavel Olejár
riaditeľ školy
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