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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
SPŠ VO SVIDNÍKU
A/ ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
Názov školy:

Stredná priemyselná škola

Adresa školy:

Sov. hrdinov 369/24, 089 01 Svidník

Tel. a fax. čísla školy:

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 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 26.9.2016.
Na základe výzvy predsedu PSK sa dňoch 22.09. a 26. 09. 2016 konali nové voľby členov Rady školy za
jednotlivé kategórie – pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci, žiaci a rodičia. Listom č.
04884/2018/DMCaS-13 zo dňa 30.05.2018 boli delegovaní noví zástupcovia zriaďovateľa do rady školy.
RŠ pozostáva z 11 členov:
Mgr. Martina Gemzíková, Ing. Gabriela Koreňová – za pedagogických zamestnancov
Mgr. Monika Velčíková - za nepedagogických zamestnancov
Lucia Krausová/ od 01.03.2019 Patricia Lešková (3.G) – za žiakov
Mgr. Jana Ducárová, Emília Jurčová, Emil Frandofer – zástupcovia rodičov
Peter Pilip, PhDr. Ján Vook. JUDr,PhDr. Pavol Gojdič, PhD., Ing. Marcel Novák– delegovaní zástupcovia
zriaďovateľa
Zvolenou predsedkyňou RŠ je Mgr. Martina Gemzíková
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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.
RODIČOVSKÁ RADA
RR pozostáva zo 4 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 – Mgr. Jana Ducarová

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. Ľudmila Vachnová).

•

PK odborných predmetov pre št. odbor - propagačná grafika ( vedúca Mgr. Beáta Gencová).

•

PK odborných predmetov pre št. odbor - odevný dizajn ( vedúca Ing. Gabriela Koreňová).

•

PK odborných predmetov pre št. odbor – reklamná tvorba ( vedúca Mgr. Marianna Sopková).

•

PK odborných umeleckých predmetov pre pomaturitné študijné odbory - ( vedúca Mgr. Martina
Gemzíková).

-

Funkciou predmetových komisii je sledovať nové trendy vo vyučovaní, navrhovať úpravy časovotematických plánov, koordinovať prácu vyučujúcich, navrhovať opatrenia na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov, navrhovať, doplňovať materiálno-technické vybavenia, usmerňovať činnosť
svojich členov.
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ŠTUDENTSKÁ RADA
- reprezentuje študentov školy:
-

v danom školskom roku ju tvorili zástupcovia študentov jednotlivých tried – z každej triedy 2
študenti ( spolu 8 študentov ),

-

garantom študentskej rady bola Mgr. Marianna Sopková,

-

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 – Natália Krigovská ).

INVENTARIZAČNÁ KOMISIA
-

pozostávala z centrálnej inventarizačnej komisie ( bola zastúpená piatimi členmi) a z 18 dielčích
inventarizačných komisií ( každá z nich bola zastúpená tromi členmi ).

-

k 31. 12. 2018 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
úplne stredné odborné 4 ročné štúdium
Trieda
spolu / dievčatá
(maturita)
k 15. 09. 2018

Počet žiakov
spolu / dievčatá
k 31. 08. 2019
z toho ŠVVP

1.G

2.G

3.G

4.G

8261 M propagačná grafika

9/6

10/6

0

8298 M odevný dizajn

9/8

8/8

0

8283 M reklamná tvorba

8/0

8/1

0

8261 M propagačná grafika

12/6

12/6

2

8298 M odevný dizajn

7/7

7/7

0

8261 M propagačná grafika

11/9

11/9

0

8298 M odevný dizajn

9/9

9/9

1

8261 6 00 propagačná grafika

12/6

12/6

1

8298 M odevný dizajn

4/4

4/4

0

81/55

81/56

4

SPOLU

prestupy
- 1 žiačka pristúpila zo SŠ Svidník do 1.G/ODI (Nikola Halušková)- 8.11.2018
- 1 žiačka pristúpila z Gymnázia Svidník do 1.G/PG(Dajana Hvizdová)- 19.10.2018
- v 1.G/PG – 1 žiačka prestúpila na SOŠ do Svidníka (Soňa Hrabiková)
- v 1.G/PG – 1 žiak prestúpil na SOŠ do Giraltovies (Martin Simčák)
- v 1.G – žiak prestúpil z ODI na št. odbor PG (S. Medvedz)
- žiačka prestúpila z ODI na št. odbor RT (K.Gonosová)
prerušené štúdium
- v 3.G/PG – 1 žiačka (Lucia Krausová) 6.3.2019 – 6.3.2021
ukončenie prerušenia štúdia
- v 3.G/PG – 1 žiačka (Soňa Migová) 01.02.2019
Počet žiakov
Počet žiakov
Trieda vyššie odborné štúdium (absolutórium)
spolu / dievčatá
spolu / dievčatá
k 15. 09. 2018
k 31. 08. 2019
z toho ŠVVP
1.P

8293 Q grafika vizuálnych komunikácií

15/4

15/4

0

2.P

8293 Q grafika vizuálnych komunikácií

18/11

18/11

0

3.P

8293 Q grafika vizuálnych komunikácií

19/12

16/9

0

52/27

49/26

0

133/82

130/82

0

SPOLU

Celkový počet žiakov na škole
- v 3.P – 3 žiaci zanechali štúdium
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C/ ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA
STREDNEJ ŠKOLY
ÚPLNE STREDNÉ ODBORNÉ 4 ROČNÉ ŠTÚDIUM (MATURITA)
UMELECKÉ ZAMERANIE
Študijný odbor

Počet zapísaných

Počet
prihlásených / prijatých

k 31.08.2019

15.09.2019

8261 M propagačná grafika

23/13

11

11

8298 M odevný dizajn

10/9

4

5

8283 M reklamná tvorba

8/8

4

5

43/31

19

21

celkom

Do umeleckých študijných odborov boli prijímaní žiaci, na základe úspešného vykonania talentovej
skúšky a študijných výsledkoch zo ZŠ.
POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM
UMELECKÉ ZAMERANIE
Študijný odbor

Počet zapísaných

Počet
prihlásených / prijatých

k 31.08.2019

15.09.2019

0/0

0

0

16/15

15

15

Plán

Skutočnosť

Propagačná grafika

1/3 triedy

1/3 triedy

Odevný dizajn

1/3 triedy

1/3 triedy

Reklamná tvorba

1/3 triedy

1/3 triedy

1 trieda

1 trieda

Modelárstvo a návrhárstvo odevov

1/3 triedy

--

Grafika vizuálnych komunikácií

2/3 triedy

1 trieda

1 trieda

1 trieda

8237 Q modelárstvo a návrhárstvo
odevov
8293 Q grafika vizuálnych komunikácií

Údaje o počte plánovaných a otvorených tried pre šk. rok 2019/2020
Študijný odbor
4 – ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

Spolu
POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM

Spolu
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D/ VÝSLEDKY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV PODĽA
POSKYTOVANÉHO STUPŇA VZDELANIA
PREHĽAD PROSPECHU PODĽA TRIED
Trieda

Počet žiakov Prospeli s
celkom / diev. vyznamenaním

Prospeli veľmi
dobre

Neprospeli/
opravné skúšky
vykonali

Prospeli

Priemerný
prospech

Neklasifikovaní

4 – ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY – úplne stredné odborné štúdium

ISCED 3A

1.G/ODI
2.G/ODI
3.G/ODI
4.G/ODI
1.G/PG
2.G/PG
3.G/PG
4.G/PG
1.G/RT

8/8
7/7
9/9
4/4
10/6
12/5
11/9
12/6
8/1

1
4
6
3
1
2
4
0
1

2
3
2
1
5
2
0
2
0

5
0
1
0
4
7
7
10
5

0
0
0
0
0
1
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
1

2,10
1,43
1,40
1,19
2,11
2,28
1,67
2,61
2,39

spolu

81/55

22

17

39

2

1

2,01

Trieda

Počet žiakov
celkom /
dievčatá.

Prospeli s
vyznamenaním

Prospeli veľmi
dobre

Neprospeli/
opravné skúšky
vykonali

Prospeli

Priemerný
prospech

Neklasifikovaní

POMATURITNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY – vyššie odborné štúdium

ISCED 5B

1.P/GVK

15/4

0

9

6

0

0

1,92

2.P/GVK

18/11

3

5

10

0

0

1,92

3.P/GVK

16/9

2

2

12

0

0

2,36

spolu

49/26

5

16

28

0

0

2,02

PREHĽAD PROSPECHU PODĽA ROČNÍKOV Z KONCOROČNEJ KLASIFIKÁCIE (30.06.2019)
Ročník

Počet
žiakov

celkom/
dievčatá

Prospeli s
vyznamenaním

Prospeli veľmi
dobre

%

Prospeli

%

Neprospeli
%

Neklasifikovaní

%

Priemerný
prospech

%

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

26/
19/12
20/18
16/9

3
6
10
3

11,54%
31,58%
50%
18,75%

7
5
2
3

26,92%
26,32%
10%
18,75%

14
7
8
10

53,84%
36,84%
40%
62,5%

1
1
0
0

3,85%
5,26%
0
0

1
0
0
0

3,85%
0
0
0

2,19
1,98
1,54
2,29

spolu

81/56

22

27,16% 17

20,99%

39

48,15%

2

2,46%

1

1,23%

2,01

-

1,92
1,92
2,36

-

2 žiaci v auguste úspešne urobili opravné skúšky

- 1 žiak v auguste urobil úspešne komisionálnu skúšku (dodatočná klasifikácia)
POMATURITNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY – vyššie odborné štúdium
prvý
15/4
0
0%
9
60%
6
40%
druhý 18/11
3 16,67% 5
27,78% 10 55,55%
tretí
16/9
2
12,5%
2
12,5%
12
75%
spolu

49/26

5

10,20%

16

32,65%

28
8

57,14%

-

-

-

2,02

PREHĽAD DOCHÁDZKY PODĽA ROČNÍKOV ZA ŠK.ROK 2018/19 (1. A 2. POLROK)
Ročník

Zameškané hodiny- Zameškane hodiny
celkom
na žiaka

Ospravedlnené celkom

Ospravedlnené
hodiny na žiaka

Neospravedlnené celkom

Neospravedlnené
hodiny na žiaka

4 – ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY – úplne stredné odborné štúdium
prvý

4625

177,88

4429

170,34

196

7,54

druhý

2336

122,95

2255

118,68

81

4,26

tretí

2086

104,30

2068

103,40

18

0,90

štvrtý

3668

229,25

3428

214,25

240

15,00

spolu

12715

157,41

12180

150,37

535

6,60

POMATURITNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY – vyššie odborné štúdium
prvý

2672

178,13

2672

178,13

druhý

2292

127,33

2292

127,33

tretí

4510

250,56

4510

250,56

spolu

9474

185,76

9474

185,76

POROVNÁVACIA TABUĽKA DOCHÁDZKY A PROSPECHU

Ročník

2018/2019

2017/2018

2016/2017

Zameškané hodiny

Zameškané hodiny

Zameškané hodiny

celkom

priemerný počet
na žiaka

priemerný počet
na žiaka

celkom

celkom

priemerný počet
na žiaka

4 – ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY – úplne stredné odborné štúdium
prvý

4625

152,38

2290

120,53

1565

78,25

druhý

2336

122,95

2086

104,30

2966

174,47

tretí

2086

104,30

3303

206,44

3389

241,86

štvrtý

3668

229,25

2817

201,21

3258

181

spolu

12715

157,41

10496

152,12

11175

161,96

Priemerný prospech

Priemerný prospech

Priemerný prospech

2,01

1,92

1,89
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VÝSLEDKY MATURITNÝCH SKÚŠOK
Predmet

Úroveň

Počet
žiakov

EČ MS

PFIČ MS

ÚFIČ MS

PČOZ

úspešnosť %

úspešnosť %

priemer

priemer

ANJ

B1

11

47,58 %

54,09 %

2,20

-

RUJ

B1

5

59,34 %

69,00 %

2,00

SJL

-

14

36,52 %

65,18 %

2,40

-

PČOZ – PG

-

-

-

-

-

2,36

-

1,00

2,64

-

1,25

-

PČOZ – ODI
TČOZ – PG

-

-

-

TČOZ – ODI
•

-

Celkový priemer školy je: 2,20

EČ MS - externá časť maturitnej skúšky
maturitnej skúšky

PFIČ MS - písomná forma internej časti

ÚFIČ MS - ústna forma internej časti maturitnej skúšky
PČOZ

- praktická časť odbornej zložky

TČOZ - teoretická časť odbornej zložky

PG – študijný odbor propagačná grafika

ODI – študijný odbor odevný dizajn
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E/ ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ, ZOZNAM
UPLATŇOVANÝCH UČEBNÝCH PLÁNOV
V šk.roku 2018/2019 na SPŠ vo Svidníku fungovali nasledovné študijné odbory:
ÚPLNÉ STREDNÉ ODBORNÉ VZDELANIE

ISCED 3A

Umelecké odbory :
8298 M odevný dizajn
-

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

učebný plán pre 3. – 4. ročník (platný od 01.09.2013)

o

učebný plán pre 2. ročník

(platný od 01.09.2017)

o

učebný plán pre 1. ročník

(platný od 01.09.2018)

8261 M propagačná grafika
-

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

učebný plán pre 3. – 4. ročník (platný od 01.09.2013)

o

učebný plán pre 2. ročník

(platný od 01.09.2017)

o

učebný plán pre 1. ročník

(platný od 01.09.2018)

8283 M reklamná tvorba
-

školský vzdelávací program REKLAMNÁ TVORBA pre študijný odbor reklamná tvorba (1.- 4. ročník)
o

učebný plán pre 1. ročník

(platný od 01.09.2018)

POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM

ISCED 5B

8293 Q grafika vizuálnych komunikácií - 3-ročné
-

školský vzdelávací program GRAFICKÁ TVORBA- PMŠ pre študijný odbor grafika vizuálnych komunikácií
o

učebný plán pre 1. – 3. ročník (platný od 01.09.2013)

F/ POČET ZAMESTNANCOV ŠKOLY
K 30. 06. 2019 bol stav zamestnancov školy nasledovný:
ZAMESTNANCI CELKOM

25

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

20

Riaditeľ a zástupca riaditeľa

2

Učitelia na plný uväzok

13

• učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov

3

• učitelia odborných predmetov

10

Učitelia na kratší pracovný čas

5

• učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov

4
11

všetci kvalifikovaní

• učitelia odborných predmetov

1

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

5

• THP

2

• upratovačky

2

• údržbár

1

G/ ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
ŠKOLY
V školskom roku 2018/2019 pedagogickí zamestnanci absolvovali nasledovné ďalšie vzdelávanie:
Meno a priezvisko
Mgr. Marianna Sopková
Mgr. Marianna Sopková
Mgr. Marianna Sopková

Druh
vzdelávania
aktualizačné
špecializačné
atestačné

Learn2Code
Bratislava

Mgr. Darina Kocurová

Mgr. Beáta Gencová

Mgr. Darina Kocurová

Vzdelávacia
inštitúcia/ miesto
MPC, Prešov
Bratislava
MPC, Prešov
Bratislava
MPC, Prešov
Bratislava

aktualizačné

MPC, Prešov
Bratislava

atestačné
aktualizačné

MPC, Prešov
Bratislava

atestačné

Mgr. Jana Nogová

seminár

MPC, Prešov
Bratislava

Ing. Nadežda Sovičová

seminár

SAAIC –
v Košiciach

Ing. Mária Maťašová

odborný
seminár

ÚPSV Prešov
a OÚ odbor
školstva PO
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Názov programu
Tvorba videa a jeho využitie
v edukačnom procese
Profesionalizácia práce
vedúceho PK
Prvá atestačná skúška
Kurz fotografovania pre
začiatočníkov
Kurz fotografovania pre
začiatočníkov
Úpravafotografií v Adobe
Lightroom
Prípravné atestačné pred
druhou atestáciou

ukončené
04.06.2019
prebieha
Ukončené
24.05.2019
ukončené
ukončené
ukončené
ukončené

Druhá atestačná skúška

prebieha

Prípravné atestačné pred
druhou atestáciou

ukončené

Druhá atestačná skúška

prebieha

Pohľady na slovenskú politiku
jednorazové
v minulosti a odkaz pre
26.09.2018
súčasnosť
Inštruktážny seminár
„Manažment schválených
jednorazové
projektov“
Duálom k uplatneniu na trhu
práce

jednorazové
26.09.2018

H/ AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI
PREZENTÁCIA ŠKOLY
VÝSTAVY:

•
•

Výstavy žiakov študijných odborov – spoločenské priestory školy

•

Výstava odevov inšpirovaných ľudovou kultúrou a paličkovanej čipky
erasmus+KA1) v rámci programu Noc múzeí v MUK vo Svidníku - 18.05.2019

•

Výstava maturitných prác št. odboru propagačná grafika a odevný dizajn– výstavné
priestory školy

•

Výstava fotografií z projektov Erasmus+, produktov z projektu Erasmus+KA1, prehliadka
krátkych filmov(Erasmus+KA2) v MsKS Svidník ((vernisáž 10.05.2019) výstava do 30.06.2019

•

Výstava maturitných prác v MsKS vo Svidníku, vernisáž výstavy 18.05.2019, výstava do
30.06.2019

•

Výstava „Rozvoj remeselných zručností“ – výstava produktov z projektu Erasmus+KA1
v MUK vo Svidníku (vernisáž 14.06.2019) výstava do 28.08.2019

•

Výstava výberu klauzurných prác za školský rok 2018-19 v MsKS Svidník v termíne od
21.05.2019 do28.08.2019

•

Výstava produktov a fotografii z projektu ERASMUS+KA1
spoločenská miestnosť (videoučebňa).

Prezentačná výstava študijných odborov školy + predajná výstava študentských prác – Deň
otvorených dverí SPŠ – spoločenské priestory školy - 11.12.2018
(projekt

v priestoroch školy –

WORKSHOPY



Umelecké workshopy pre žiakov školy – 06.12.2018 v spolupráci s MUK vo Svdníku
‣ umelecké tkanie ( lektorka Oľga Vorochta – Ukrajina)
‣ maľba na porcelán – vianočné ozdoby (lektorka Valentina Vasilišin - Ukrajina)



Workshop nazvaný "Mythos project" v Grécku (Názov: 18th European Meeting of Young
Peoples’ Audiovisual Creation - Camera Zizanio) - natáčanie krátkych filmov v
medzinárodných skupinách pod vedením profesionálnych filmárov, prehliadka a
vyhodnotenie zapojených krátkych filmov mladých filmárov, do ktorej postúpil aj film našej
školy s názvom "Stoned". (Grécko) 01.-08.12.2018



Kreatívny workshop na SPŠ pre študentov a učiteľov zameraný na Stop motion videa,
lektorka: Lenka Šturmankinová z filmového ateliéru SPÚŠŤ Košice 15.03.2019



Workshopy výtvarných techník v rámci súťaže Súboj talentov 12.12.2018

MÓDNE PREHLIADKY:
 Módna prehliadka v kultúrnokomunitnom centre v BAŠTE BARDEJOV 28.11.2018 –o 17.00
hod. pre verejnosť
 Módna prehliadka pre žiakov ZŠ a verejnosť v rámci DŇA OTVORENÝCH DVERÍ – spoločenské
priestory školy ( 11.12.2018 )
 Módna prehliadka netradičných odevov – EKO deň (21.05.2019)
 Módna prehliadka v rámci nadnárodného stretnutia projektu Erasmus+KA2 – kino Dukla
Svidník (10.05.2019)
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Módna prehliadka odevov inšpirovaných ľudovou kultúrou – v rámci programu Noc múzeí
v MUK vo Svidníku – (18.05.2019)



Módna prehliadka modelov inšpirovaných ľudovou kultúrou v rámci Festivalu rusínskej
a ukrajinskej kultúry v MUK vo Svidníku – (14.06.2019)
Záverečná módna prehliadka aktuálnych modelov zhotovených v tomto školskom roku pre
verejnosť na pešej zóne v spolupráci s MUK vo Svidníku (26.06.2019)



SÚŤAŽ PRE ŽIAKOV ZŠ A ZUŠ „SÚBOJ TALENTOV 2018“
 príprava propozícií a propagačných materiálov
 hodnotenie prác
 wokshopy výtvarných techník pre ocenených žiakov – 12.12.2018
 výstava ocenených žiackych prác vo výstavných priestoroch školy
 spracovanie katalógu súťaže
ROČNÍKOVÉ PROJEKTY - KLAUZÚRNE PRÁCE, VÝTVARNÝ PLENÉR:









1.G/ PG – téma: Maľba na plátno „Symetria a asymetria“
1.G/ ODI – téma: Maľba na plátno „Symetria a asymetria“
2.G/ PG – téma : Piktogramy
2.G/ ODI – téma: Maľba na textil- ľudový ornament
3.G/ PG – téma: Grafický návrh na potlač dverí
3G/ ODI – téma: Posuny umenia do odevu
2.G, 2.PG – krajinársky kurz v skanzene vo Svidníku (07.-11.09.2016)

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 pre verejnosť (11.12.2018)

•

pre žiakov 9.ročníkov ZŠ okresu Stropkov

PREZENTÁCIA ŠKOLY

•

prezentácia školy – Deň profesijnej orientácie pre žiakov SŠ v Stropkove 30.11.2018

•

prezentácia v regionálnych týždenníkoch Podduklianské noviny, Dukla, v denníku Korzár

•

prezentácia na facebooku, www.stránke školy a instagrame školy

GRAFICKÉ ŠTÚDIUM GRAFIT
•

pracovalo pod vedením Mgr. Beáty Gencovej

•

realizácia a tlač prezenčných predmetov: šálky, trička, plagáty, pozvánky

•

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

MLM 2019
12.04.2019 Prešov

Oděv a textil 2019
17.09.2019 Liberec

Výtvarné alternatívy 2018
07.12.2018 Považská
Bystrica

medzinárodná súťaž
Módny návrhár 2019
Ružomberok

Umiestnenie
účasť
dizajnér roka
v kategórií
Spoločenské odevy
3. miesto
v kategórií
Voľna tvorba
účasť
1. miesto
v kategórii Móda
sametové revoluce
3. miesto
v kategórií
Voľna tvorba

Meno žiaka

Vyučujúci

9 kolekcií

Ing. Sovičová,
E. Matejová, B. Žanonyová N.
Sovičová, K. Zápotocká, (4.G)
Mgr. Uramová
kolekcia „Inšpirácia renesanciou“
Štalmachová D., Kopačková I.,
Vabnová A. Pirchalová L. (3.G)
kolekcia „Atramento“

Mgr. Gencová

7 kolekcií
Ivana Kopačková, Daniela
Štalmachová (3.G)
kolekcia Imprisoned in plastic

Mgr. Gencová

Lucia Krosnerová
Mgr. Kollárovičová
kolekcia V znamení Pumku Rocku

Špeciálna cena
Cena SPŠ v Liberci

V.Popovová, J.Drotárová,
V.Matkobišová, D.MiškivPavlíková, E.Jackaninová,
T.Konturová, E. Vargová (2.G)
kolekcia „Rub a líce“

Mgr. Uramová
Ing. Koreňová

3. miesto
v III. kategórií

Ivana Kopačková, (3.G)

Mgr. Sopková
(zaslala)

3. miesto
v III. kategórií

Daniela Štalmachová (3.G)

Mgr. Sopková
(zaslala)

účasť

4 kolekcie

4 miesto

K. Zápotocká (4.G)
„Purple Waw“

Ing. Sovičová

6. miesto

Daniela Štalmachová (3.G)
„Farebná avantgarda“

Mgr. Gencová
Ing. Koreňová

8. miesto

Ivana Kopačková, (3.G)
„Atramento“

Mgr. Gencová

15. miesto

V.Popovová a kolektív 2.G
kolekcia „Rub a líce“

Mgr. Uramová
Ing. Koreňová

VÝTVARNÉ, FOTOGRAFICKÉ, FILMOVÉ SÚŤAŽE
Súťaž

Umiestnenie

súťaž výtvarnej tvorby
okresné kolo
Výtvarné spektrum 2019
okres Svidník, Stropkov
marec.2019

1. miesto v maľbe

Meno žiaka
Laura Kostilníková 2.G
„Medúza“
Alexandra Pradidová 4.G,
„Interiér“
Olívia Bujdošová 4.G
„Telepatia“

2. miesto v maľbe
1. miesto v grafike

krajské kolo
CENA
Výtvarné spektrum 2019 – kategória A: 15.-19r.

Alexandra Pradidová 4.G/PG,
„Interiér“
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Vyučujúci
Mgr.art. Olijár
Mgr.art. Olijár
Mgr. Uramová
Mgr.art. Olijár

Prešovský kraj Humenné
Medzinárodná výtvarná
súťaž cez internet
MŠVVaŠ SR a ZUŠ
Považská Bystrica
Mladý filmový tvorca
SEA-Agentura pre
vzdelávanie a vedu
Najlepšie príklady dobrej
praxe výučby mediálnej
výchovy na ZŠ a SŠ
FMK UCM v Trnave

Filmfest Hrádok 2019

Čestné uznanie
kategória A: 15-19r.

Olívia Bujdošová 4.G/PG
„Telepatia“

Mgr. Uramová

Magera Pavol, Kurečko Rene,

Cena SRZR RZ pri ZUŠ Doležal Robert, Sivák Evžen –
1.G/RT

1. miesto
III. kategória: SŠ
gymnázia – Bezpečne
do školy
1. miesto
účasť na 2-ročnom
vzdelávacom
programe v mediálnej
výchove

Projekt „Premeny“
Vandová Bianka,
Frandoferová Natália –
3.G/PG

1. miesto
v krajskom kole postup do
celoslovenského kola
národná cena za
najlepší projekt
národná súťaž eTWINNING v špeciálnej kategórií
Erasmus+ projekt
2019
realizovaný na
platforme eTwinning
27. ročník celoštátnej
postupovej súťaže –
amatérska film. tvorba
CINEAMA 2019

Mgr. Kocurová
Mgr. Sopková

Súťaž krátkych filmov na témy
mediálnej gramotnosti
Mgr. Kocurová
SPŠ Svidník
Neprofesionálny film
kategória: Mládež

3. miesto

Mgr. Sopková

Krigovská Natália, Belinová
Denisa – 3.G/P Film
STONED
Film STONED

Mgr. Kocurová – učiteľ
a skupina 15 žiakov

Mgr. Sopková

Mgr. Kocurová
Mgr. Sopková

Mgr. Kocurová
Mgr. Sopková

Mgr. Kocurová

LITERÁRNE SÚŤAŽE
Súťaž

Umiestnenie
Gerbocová literárna Snina účasť (4 žiačky)
2018
Čestné uznanie

Meno žiaka
L. Kostilníková – 2.G

Vyučujúci
Mgr. Vachnová

účasť (3 žiačky)
Pavlovičov literárny
Svidník 2019

1.miesto

L. Kostilníková – 2.G

2.miesto

I.Kopačková – 3.G

3.miesto

N.Krigovská – 3.G

Umiestnenie
4. miesto- dievčatá

Meno žiaka

Vyučujúci

V. Matkobišová – 2.G
R. Gajdošová – 2.G
K.Kačmarová, N.Krigovská,
P.Lešková – 3.G

Mgr. Nogová

Mgr. Vachnová

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
Súťaž

Obvodné kolo
v cezpoľnom behu žiakov
a žiačok SŠ
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04.10.2018

8. miesto - chlapci

Obvodné kolo v stolnom
tenise
08.11.2018

účasť – bez
umiestnenia

Obvodné kolo
v bedmintone
23.11.2018

účasť – bez
umiestnenia

Simčák.M, Sivák E. – 1.G
Andrejcová B. – 1.G
Karalová V. – 1.G

Mgr. Nogová

Matkobišová V.– 2.G
S. Soták, S. Rim – 4.G
R.Kurečko-1.G, K.Kriško-3.G

Mgr. Nogová

INÉ AKTIVITY ŠKOLY
ŠPORTOVÉ AKTIVITY :
• I. a III. účelové cvičenie na ochranu života a zdravia pre žiakov 1. a 2. ročníkov
• Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov 1. ročníka (04.02. – 08.02.2019, Medvedie)
• II. a IV. účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník
• Kurz na ochranu života a zdravia pre študentov 3. ročníka (03.06.-05.06.2019, Slovenský Raj,
okolie Svidníka)
• Počas celého roka krúžková činnosť zameraná na loptové hry, posilňovanie.
BESEDY:
•

Besedy so psychológmi z Centra pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie vo
Svidníku
Z: Ing. Maťašová
- „Ako čo najefektívnejšie študovať (pamäť, učenie, relaxácia)“ pre žiakov 1. ročníka,
prednášateľ: Mgr. Katarína Paňková (14.11.2018)
- „Profesijná orientácia“ ( 3. ročník) – Mgr. Renáta O´Tooleová, 03.12.2018,
„Vyhodnotenie testovania Profesijná orientácia“ ( 3. ročník) – Mgr. Renáta O´Tooleová,
14.01.2019
„Sebapoznávanie, sebaposudzovanie a sebaakceptácia – zdroj sebarozvoja a osobného
rastu“ pre žiakov 2. ročníka, prednášateľ: Mgr. R.Otolleová (30.01.2019)
„Práca v zahraničí – obchod s bielym mäsom“ 3. ročník – Mgr. Jana Ducárová,
05.03.2019

KULTÚRNE PREDSTAVENIA:
•

filmové predstavenie „ Biely tiger“ – kino Dukla Svidník (07.12.2019)

•

divadelné predstavenie Nikola Šuhaj – DJZ Prešov (13.12.2018)

•

premietanie krátkych filmov v rámci krúžku filmový klub – režiséri: G. Hélies, J. Švankmajer,
U. Zeman, J. Jarmusch

EXKURZIE, VÝLETY:
•

odborná exkurzia z DVK - „Gotika a renesancia Spiša a Šariša“ – výber žiakov umeleckých
odborov 19 žiakov (18. – 19.09.2019)
Z:
Mgr.
Gencová,
Mgr.
Kollárovičová
−

program exkurzie:
o Spišský hrad
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o
o
o
o
o
o

•

Žehra
Spišská kapitula
Dom majstra Pavla v Levoči
Tatranská galéria v Poprade
Radnica v Bardejove
Stará synagóga v Bardejove

Triedny výlet 2.G - Bardejov
program výletu:
o obhliadka židovského suburbia
o

Z: Ing. Koreňová

renesančná radnica

ĎALŠIE AKTIVITY:
− Deň PSK, 23.10.2018
− Deň zdravej výživy – príprava jedál, besedy o zdravej výžive
− Mikuláš 2018 – (Z: 4.G)
− Vianoce na škole – „daruj – obdaruj“ 21.12.2018
− imatrikulácia prvákov – (Z: 3.G)
− stužková slávnosť 4.G
− ples umelcov (3.G)
− zapojenie do projektu „Krajší deň“ – nemocnica Svidník - 19.09.2018
− spolupráca pri celonárodnej verejnej zbierke „Biela pastelka“ na podporu nevidiacich
a slabozrakých občanov – 4 žiaci
− spolupráca pri celonárodnej verejnej zbierke „Hodina deťom“- 4 žiaci
− deň otvorených dverí
POKRAČOVANIE V MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE SO ŠKOLAMI
v Českej republike
• Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České Český Krumlov
• Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1
• Střední škola uměleckoprůmyslová v Ustí nad Orlíci
v Poľskej republike:
• Krakowskie Szkoly Artystyczne – Szkola Artystycznego Projektowania Ubioru
v Portugalsku:
• Agrupamento de Escolas de Casquilhos, Quinta dos Casquilhos , Barreiro
v Taliansku:
• L.V. BERTARELLI , Corso Porta Romana , Milano
v Grécku:

• 11th Lyceum Peristeriou, Skamandrou 73 , Athens
v Španielsku:

• IES Districte Maritim, Av Balears 62, Valencia
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I/ PROJEKTY
REALIZOVANÉ PROJEKTY
PROJEKT ERASMUS+KA1 KĽÚČOVÁ AKCIA 1: VZDELÁVACIA MOBILITA JEDNOTLIVCOV "
ROZVOJ REMESELNÝCH ZRUČNOSTÍ A UMELECKEJ INVENCIE V MODERNOM VÝTVARNOM
PONÍMANÍ ".Č. 2018-1-SK01-KA102-046203
-

koorinátor: Mgr. Pavel Olejár, vypracovala: Mgr. Gemzíková

-

Naša škola vyslala 20 študentov a 4 učiteľov na dve dvojtýždenné stáže do partnerských škôl Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České Český Krumlov a Vyšší odborná škola
textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1

-

1.turnus sa uskutočnil v termíne od 15. januára do 26. januára 2018 a vycestovalo
10
študentov študijného odboru odevný dizajn a 2 učitelia (Ing. Sovičová, Ing. Koreňová). Žiačky sa
naučili základy paličkovanej čipky od prípravy pomôcok (výroba valca na paličkovanie, navíjanie
paličiek, návrh technického nákresu) cez základné techniky (platienko, polohod, retiazka) až po
zapravenie a úplné dokončenie čipky. Popri hlavnej naplánovanej aktivite (čipka) mali možnosť si
vyskúšať aj iné oblasti ručných prác (napr. košikárstvo - vyrobili si veľkonočné korbáče a ručná
potlač tašiek tupovaním).

-

2. turnus sa uskutočnil v termíne od 1.apríla do 12. apríla 2019 a vycestovalo 10 študentov – 9 zo
študijného odboru propagačná grafika (3.G) a 1 žiak zo št. odboru reklamná tvorba (1.G) a 2
učitelia Mgr. Sopková a Mgr. Džupinová. Tento turnus bol zameraný na tradičné remeselné
techniky – sochárstvo- zhotovenie sadrových odliatkov architektonických objektov a moderné
technológie - 3D modelovanie.

-

Všetci zúčastnení študenti získali certifikáty.

-

Diseminačné aktivity výsledkov projektu:
‣ výstava výstupov projektu pre študentov, rodičov a priateľov v priestoroch školy
‣ výstava výstupov projektu pre verejnosť v kultúrnom dome Dukla vo Svidníku
‣ výstava výstupov projektu – paličkovaná čipka v rámci Noc múzeí v Múzeu ukrajinskej
kultúry vo Svidníku
‣ výstava výstupov projektu s názvom „Rozvoj remeselných zručností“ v priestoroch
Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku
https://spssvidnik.sk/sk/multimedialnazona/fotogalerie/2019-modna-prehliadka-muk/
‣ vytvorenie on-line galérie výsledných produktov a fotogalérie z jednotlivých stáží
https://www.spssvidnik.sk/sk/projekty/projekty-eu/erasmus-rozvoj-remeselnychzrucnosti-a-umeleckej-invencie/
‣ zverejňovanie tzv. „video denníka“ zo stáže v Českom Krumlove priebežne na školskom
Instagrame a ich následné spojenie a publikovanie na školskom YouTube kanále
https://www.youtube.com/watch?v=nvFeRAAi2Ro
‣ vytvorenie video manuálov z nadobudnutých umeleckých technik
‣ publikovanie článkov o projektových aktivitách v miestnych a regionálnych novinách,
‣ vytvorenie propagačného materiálu (plagáty, katalógy, letáky) o priebehu a výsledkoch
projektu na školskej webovej stránke a ich následné zdieľanie na sociálnych sieťach
https://www.spssvidnik.sk/sk/projekty/projekty-eu/erasmus-rozvoj-remeselnychzrucnosti-a-umeleckej-invencie/
-

Projekt získal finančnú podporu 36 990,- EUR
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PROJEKT ERASMUS+KA2, "FILMMAKING JOURNEY: FROM SCRATCH TO SCREEN"
Č.ZMLUVY: 2017-1-SK01-KA219-035319_1
- vypracovala a koordinátor: Mgr. Darina Kocurová
- Cieľom projektu je vytvoriť kompletný vzdelávací program v základoch filmovej tvorby, ktorý by
spĺňal požiadavky vzdelávacích systémov všetkých zapojených škôl. Zároveň budú žiaci zapojených
škôl postupne vzdelávaní v tomto programe počas dvoch rokoch existencie projektu. Okrem
daného programu budú hlavným hmatateľným výsledkom projektu krátke filmy na tému
mediálnej výchovy vytvorené žiakmi v medzinárodných tímoch. Asociovaným partnerom projektu
je Trnavská univerzita, Fakulta masmediálnej komunikácie, ktorá nám zároveň poskytne priestor
v ich profesionálnom filmovom štúdiu na záverečné spracovanie filmových produktov a na
nahrávanie ďalších filmových výstupov projektu.
- Realizované stretnutia v tomto školskom roku:
‣ 04.03. – 08.03.2019
- krátkodobá výmena študentov v ŠUP v českom Krumlove, Česká
republika - účastníci: 2 pedagógovia + 6 žiaci
‣ 06.05.- 11.05.2019 - krátkodobá výmena študentov a učiteľov partnerských škôl
(Portugalsko, Grécko, Španielsko a Česká republika) na Slovensku.
Aktivity:
•

05.05. – 07.05. - Trnava – natáčanie a strihanie filmov (Trnavská univerzita)

•

08.05. - návšteva a obhliadka – Banská Štiavnica, Štrbské pleso

•

09.05. – 11.05 – Svidník – obhliadka školy a mesta Svidník
- tvorivé dielne v priestoroch školy
- výstava fotografií, módna prehliadka a premietanie krátkych filmov
- spoločné posedenie a zábava v experimentálnom priestore Holičstvo

- spoločné posedenie - bowling
‣ 10.06. – 14.06.2019 záverečné nadnárodné stretnutie učiteľov partnerských škôl –
Cordoba, Španielsko (3 učitelia)
- Realizované aktivity v tomto školskom roku:
‣ aktualizácia webovej stránky projekty a pravidelné dopĺňanie jej obsahu
(www.filmmakingerasmus.weebly.com)
‣ aktualizácia FB stránky projektu (https://www.facebook.com/fijoerasmus/)
‣ aktivovanie
rovnomenného
projektu
na
eTwinning
platforme
(https://twinspaceetwinning.net/44886/home)
‣ zhotovenie krátkych filmov
‣ natočenie a publikovanie videa o škole
‣ vedenie Filmového klubu na škole
‣ súťaž stop-motion krátkych filmov pre žiakov škôl zapojených v projekte
- Partneri:
• Agrupamento de Escolas de Casquilhos, Barreiro, Portugalsko
• 11th Lyceum Peristeriou, Atény, Grécko
• IES Fidiana, Cordoba, Španielsko
• SUPS sv. Anežky České, Český Krumlov, Česká republika
- Trvanie projektu: 01. 09. 2017 - 31. 08. 2019
- Projekt získal finančnú podporu 29 900,- EUR
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NAVRHNUTÉ PROJEKTY PRE ŠK.ROK 2019 - 20
PROJEKT ERASMUS+KA1 KĽÚČOVÁ AKCIA 1: VZDELÁVACIA MOBILITA JEDNOTLIVCOV
schválený
- koordinátor: Mgr. Pavel Olejár
- " Nové digitálne a praktické zručnosti študentov, nové príležitostí – kľúč k úspechu ". / vzdelávacia
mobilita jednotlivcov/, č. 2019-1-SK01-KA102-060438
(vypracovali: Mgr. Darina Kocurová, Ing. Nadežda Sovičová)
Prvá stáž je plánovaná v spolupráci so školou v Ustí nad Orlíci. Zámerom je získať prehľad a základné
zručnosti v grafických programoch PDS Tailor a Nest Maker v odevníctve a vypracovať technickú
dokumentáciu pre navrhnuté dámske šaty v daných grafických programoch.
Druhá stáž zameria svoju aktivitu na plastickú tvorbu, ktorú partnerská škola v Českom Krumlove vyučuje
ako samostatný študijný odbor. Hlavným cieľom bude získať prehľad a základné zručnosti kreatívnych,
praktických a technologických postupov zaoberajúcich sa spravovaním hliny a sadry pre tvorbu
plastického objektu – reliéfu práce s grafickým programom 4D Cinema. Získať základné vedomosti
a zručnosti pri obsluhe 3D tlačiarne, pre vytvorenie 3D vizualizácie daného reliéfu.
- Projekt je určený pre 20 študentov odborov ODI a PG a 2 sprevádzajúce osoby
- Partneri:
-

Střední škola uměleckoprůmyslová v Ustí nad Orlíci – Česká republika

-

Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov - Česká republika

- Trvanie projektu: 01. 09. 2019 - 31. 05. 2020
- Projekt získal finančnú podporu 35 945,- EUR
NADÁCIA ORANGE
neschválený
-

Názov projektu: Krúžok mediálnej komunikácie na SPŠ Svidník

-

vypracovala: Mgr. Darina Kocurová

-

Zámerom je vytvorenie skupiny žiakov (pod vedením pedagógov) masmediálnej komunikácie,
ktorí budú zodpovední za vytváranie textových, filmových a fotografických reportáži zo školských
akcií, za spropagovanie školských akcií medzi širokou verejnosťou a za vydávanie pravidelných
newslettera zo života našej školy.

-

Medzi hlavné ciele projektu je vytvorenie ďalších podmienok pre vzdelávanie spojené s reálnym
životom a reálnymi životnými skúsenosťami, podporenie samostatnej práce žiakov a ich
kreativity, zviditeľnenie školy a osvojenie si základov tvorenia spravodajských reportáži.

-

Požadovaná suma: 1 330,- EUR

J/ VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU
ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU NA ŠKOLE
V školskom roku 2018/2019 bola vykonaná inšpekcia na maturitné skúšky – EČMS zo SJL.
Záver: V organizácií a priebehu EČ a PFIČ MS sa nevyskytli nedostatky a všetci zúčastnení postupovali
v súlade s pokynmi NUCEMu.
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K/ PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY
ŠKOLY
V súvislosti so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu SPŠ disponuje nasledovnými
priestormi, určenými na všeobecné, odborné a praktické vzdelávanie. V škole po rekonštrukcií máme 13
učební vrátane odborných učební:
-

-

-

-

-

-

2 učebne informatiky obsahujúce 26 počítačov (16+10), 2 skenery a 2 laserové tlačiarne a jednu
multifunkčnú atramentovú farebnú tlačiareň.
Všetky počítače sú pripojené na Internet a prepojené do školskej počítačovej siete s NAS serverom.
Vo vyučovacom procese sú využívané najmä na výučbu informatiky, základov umeleckej prezentácie,
počítačovej grafiky, intermediálnej tvorby ale aj ako súčasť vyučovania iných odborných predmetov
(písmo, navrhovanie, prax, grafika vizuálnych komunikácií). Mimo vyučovania sú využívané na voľný
prístup študentov školy k IKT a prípravu študentov na vyučovacie hodiny. Učebne sú vybavené
interaktívnou tabuľou. K dispozícii sú aj 3 multimediálne notebooky. Učebňa je vybavená aj
kresliacimi tabletami.
Vedenie školy plánuje v tomto školskom roku vynoviť jednu učebňu informatiky.
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 a interaktívnou
tabuľou, softvérovým kompletom pre anglický a nemecký jazyk, magnetofónom a knižným fondom.
odborná učebňa 122 - je vybavená knižným fondom pre cudzie jazyky a interaktívnou tabuľou.
Učebňa sa využíva na vyučovanie teoretických predmetov.
videoučebňa, v ktorej sa nachádza 1 TV box napojený na internet a školskú počítačovú sieť,
dataprojektor, domáce kino, videorecorder a klasický televízor. Miestnosť využívame hlavne na
premietanie filmov z CD, DVD a VHS kaziet a iných videoedukačných materiálov z internetu a školskej
siete, školských prezentácií a taktiež na besedy, prednášky a školské výstavy študentských prác.
šijacia dielňa je vybavená potrebnou šijacou, podlepovacou a žehliacou technikou.
°

1-ihlové priemyselné šijacie stroje s viazaným stehom značky JUKI v počte 10 ks,

°

krajčírske busty – 4 ks

°

lis na poťahovanie gombíkov + piston na poťahovanie (veľkosť 24)

°

lis na nitovanie + piston k nitovaniu ( 6 mm)

°
drobná odevná príprava (šijacie nite, podlepovací materiál, ozdobné prymky...)
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 a je vybavený keramickou pecou
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 2 grafickými lismi a v šk. roku 2018-19 bol vybavený strojom
a príslušenstvom na sieťotlač
ateliér kresby je vybavený kresliacimi stojanmi a je využívaný na výuku figurálneho kreslenia, kresby
a figurálnej tvorby a v šk. roku 2018-19 boli dokúpené prenosné maliarske stojany (10 ks)
grafické štúdio – GRAFIT – využíva sa na tlač propagačných predmetov v rámci záujmového
vzdelávania, ale aj počas hodín praxe. Je vybavené PC, farebnými tlačiarňami, skenerom, lisom na
textil, lisom na hrnčeky a rezacím plottrom. V šk.roku bol zakúpený lis na odznaky
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-

fotoateliér je vybavený niekoľkými poloprofesionálnymi digitálnymi fotoaparátmi značky CANON
v počte 6 ks (CANON 600D -2ks, CANON 700D – 1 ks, CANON 100D – 2ks, CANON 80D – 1ks), sadou
poloprofesionálnych objektívov, zrkadlovkou OLYMPUS E-420 s 2 objektívmi, klasickou kinofilmovou
zrkadlovkou CANON EOS 300 a kompaktným fotoaparátom zn. CANON. Príslušenstvo fotoateliéru
pozostáva z profesionálnej štúdiovej zostavy zábleskových svetiel s elektronickým odpaľovaním
bleskov (3ks veľkoplošné softboxy s príslušenstvom), sadou trvalých výkonných svetiel s
príslušenstvom, fotostanom a fotostolom s príslušenstvom a osvetlením, niekoľkými statívmi,
bielym a rôznofarebnými pozadiami na držiakoch, systémovým fotobleskom Canon 430EX a ďalšími
doplnkami.

-

Školská knižnica - k dispozícii je dostatočný výber odbornej literatúry zameranej na študované
odbory.

Škola zároveň disponuje dvoma digitálnymi videokamerami zn PANASONIC a SONY, doplnkovým
kamerovým LED svetlom, špičkovým kamerovým mikrofónom zn. RODE, a taktiež laminovacím
zariadením a pákovou rezačkou.
V hlavnej budove je vo vestibule školy orientačná tabuľa s televízorom. 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 využívala počas vyučovania od 7. 40 – do 14.45 hod. vo štvrtok a piatok. V odpoludňajších
hodinách prebiehala krúžková činnosť školy.
Telocvičňa je vybavená dostatočným množstvom volejbalových a basketbalových lôpt.
Na gymnastiku máme dve doskočné kozy, dva odrazové mostíky, dve švédske debny. K dispozícií máme
bedmintonové rakety, švihadlá, fit lopty, tenisové rakety a florbalové hokejky.
V rámci rozvojového projektu bolo obnovené vybavenie telocvične: žinenky, rebriny, futbalové
a volejbalové lopty, basketbalová doska s košom, bedmintonový set, florbalová bránka, kužeľový set,
značkovací set klobúčikov.
Vyučujúca TŠV Mgr. Nogová absolvovala školenie učiteľov TEV „Začni s bedmintonom“ v rámci ktorého
škola obdržala učebný materiál „Učiteľský manuál a plány jednotlivých akcií“ a bedmintonové sety so
sieťami a košíkmi.
KLUB - Posilňovňa – prenájom (KIM klub )
-

škola využíva podľa potreby prednostne a bezplatne

-

prebiehajú tu hodiny podľa plánov pre 1. až 4. ročník
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L/ FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNOVZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY
1. DOTÁCIA ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŽIAKOV
Pridelené finančné prostriedky od VÚC za rok 2018
Spolu: 418 342,- EUR
• bežné výdavky
z toho účelovo viazané:
- maturita
- lyžiarsky kurz
- mimoriadne výsledky žiakov
- vzdelávacie poukazy
- jubilejné odmeny
- kreditové príplatky
- hmotná zainteresovanosť
- učebné pomôcky
- učebnice (CUJ)
•

418 342,- EUR
1 020,- EUR
1 800,- EUR
1 200,- EUR
3 962,- EUR
1 175,- EUR
1 366,- EUR
6 748,- EUR
4 100,- EUR
540,- EUR

kapitálové výdavky -

0,- EUR

Finančné prostriedky na bežné výdavky, z ktorých sú hradené mzdy, odvody a prevádzka boli vyčerpané
v plnej výške. Finančné prostriedky na mzdy boli čerpané v súlade so zákonom
č. 553/2003 Z.z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení. Tarifné
mzdy boli vyplatené zamestnancom v zmysle zákona a Katalógu pracovných činností. Ostatné nárokové a
nenárokové zložky mzdy boli vyplácané podľa príslušných ustanovení zákona.
V položke jubilejná odmeny je zahrnutá jedna pri príležitosti dosiahnutých 50 rokov veku zamestnanca.
V položke hmotná zainteresovanosť sú zahrnuté odmeny určené PSK pre pedagogických
a nepedogogických zamestnancov.
K nárastu miezd dochádza okrem valorizácie aj z dôvodu nárastu kreditových príplatkov priznaných
pedagogickým zamestnancom na základe nároku po absolvovaní školení.
Poistné (odvody do fondov) boli čerpané percentuálnym podielom z vyplatených miezd v zmysle
platných legislatívnych predpisov.
Z celkovej čiastky na energie 11 796 Eur bolo na teplo /vykurovanie/ vyčerpaných 9 127 Eur.
V roku 2018 sa podarilo zlepšiť materiálno- technické vybavenie školy ( bolo použitých cca 16 500,- EUR
z normatívnych finančných prostriedkov):
UČEBNÉ POMÔCKY (CCA 5 800 EUR)
o notebook 2 ks + sieťové zariadenia
o počítač s monitorom a príslušenstvom - 3 ks
o farebná tlačiareň + sieťové elementy
o príslušenstvo ku kamerám (stabilizátor, monopod)
o šijacia dielňa – krajčírske figuriny 4ks
o šijacia dielňa - pistony 2 ks
o maliarske stojany - prenosné 10 ks
o páková rezačka - 1ks (grafické štúdio)
o sada na výrobu odznakov + reklamné polotovary
o sieťotlač - stroj + príslušenstvo (rámy, stierky, aplikátor)
KNIHY A ČASOPISY (CCA 280,- EUR)
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o učebnice pre SJL
o časopis Font - predplatné
o odborné knihy
VŠEOBECNÝ MATERIÁL (CCA 2 000,- EUR)
o tonery
o výtvarné potreby - farby, štetce...
o textilné potreby - šijacia dielňa
o samolepiace fólie
o kancelárske potreby
INTERIÉROVÉ VYBAVENIE (CCA 7 160,- EUR)
o vitrínové skrinky - 2ks (knižnica)
o drôtené výstavné figuríny - 2ks
o klip rámy - 12ks (70x100)
o stoly do počítačovej učebne
o lavice do 121, stoličky do 121,101,113
o nábytok do riaditeľne
BUDOVY, PRIESTORY, OBJEKTY (CCA 1 010,- EUR)
o výmena radiátorov v ŠJ
o výmena dverí
o výmena sklenenej výplne
Škola hospodári s vyrovnaným rozpočtom. Dlhodobo neevidujeme žiadne pohľadávky ani záväzky po
lehote splatnosti.
viď.

Príloha č.1 – Rozbor hospodárenia
Príloha č.2 – Čerpanie rozpočtu
Príloha č.3 – Súvaha

2a.INÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY ČERPANÉ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV V ROKU 2018
„Recykling, upcykling, redessing v móde a obalovom dizajne" - č. zmluvy: 2017-1-SK01-KA102035038:

-

Erasmus+KA1 – zdroj 13O5
Erasmus+KA1 – zdroj 11O5

23 801,-- EUR
5 950,-- EUR

"Filmmaking journey: From scratch to screen" - č. zmluvy: 2017-1-SK01-KA219-035319_1:

-

Erasmus+KA2 – zdroj 13O5
Erasmus+KA2 – zdroj 11O5

10 107,-- EUR
3 595,-- EUR

2b.INÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY ZÍSKANÉ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV ZA ROK 2018

„Rozvoj remeselných zručností a umeleckej invencie v modernom výtvarnom ponímaní“ č. zmluvy: 2018-1-SK01-KA102-046203 - 36 990,-- EUR
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3.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 2018/19
Príjmy na účet Rodičovského združenia (RZ) pri SPŠ Svidník v šk. roku 2018-19:
dobrovoľný rodičovský príspevok
1 287,00 EUR
zostatok zo šk.roku 2017-18
1 935,18 EUR
Spolu:
3 222,18 EUR
Výdavky boli na:
- príspevok na súťaže
46,00 EUR
- súťaž súboj talentov
81,28 EUR
- príspevok školské akcie
202,26 EUR
(uchaľak, ples, zdravá škola, Mikuláš)
- príspevok na mimoškolskú činnosť
( nákup výtvarných potrieb)
190,64 EUR
- príspevok na mimoškolskú činnosť
(nákup odevných materiálov)
263,55 EUR
- propagácia školy
95,41 EUR
- trička pre žiakov 1.roč. (uchaľák)
65,00 EUR
- nákup kníh a časopisov (ocenenie žiakov)
66,24 EUR
S p o l u:
1 019,38 EUR
Zostatok
2 202,80 EUR

M/ CIEĽ, KTORÝ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE
ROZVOJA ŠKOLY
HLAVNÉ CIELE:
• Skvalitňovanie výchovno–vzdelávacieho procesu, za účelom zvyšovania úrovne všeobecnovzdelávacej a odbornej prípravy absolventov.
• Skvalitňovanie pripravenosti pedagogických zamestnancov na plnenie výchovno-vzdelávacích
cieľov a zvyšovanie ich zodpovednosti za dosahované výsledky.
• Zlepšiť materiálno – technické vybavenie odborných učební.
• Realizovať prezentácie výsledkov kolektívu žiakov aj učiteľov na súťažiach, olympiádach,
prehliadkach, výstavách v čo najväčšej miere na miestnej, regionálnej, celoslovenskej, ale aj
medzinárodnej úrovni.
• Zapájanie sa do projektov.
SPLNENIE CIEĽOV:
• V práci s talentovanými žiakmi boli dosiahnuté významné úspechy v jednotlivých súťažiach.
• Veľmi dobré študijné výsledky žiakov študijného odboru odevný dizajn, ktoré potvrdili aj
v praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, čím sa preukázala ich dobrá pripravenosť
v odbore.
• Úspešnosť v materiálno – technickom dovybavení odborných učební je zrejmá z kapitoly M/1.
• Úspešnosť prezentácie výsledkov kolektívu žiakov aj učiteľov je zrejmá z kapitoly I.
• V tomto školskom roku sa podarilo vypracovať 1 projekt – Erasmus+KA1, 1 projekt –
Erasmus+KA2. Obidva projekty boli schválené.
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•

V tomto školskom roku škola zrealizovala tieto projekty:
- Erasmus + KA1,
- Erasmus + KA2.

N/ UPPLATNENIE ABSOLVENTOV
•

4- ročné maturitné štúdium

V tomto školskom roku v 1 triede maturitného štúdia sme mali 15 úspešných maturantov, a ich
uplatnenie je následovné:
- prijatí na VŠ, VOŠ

-

12 / 80% žiakov

- zamestnaní

-

3 / 20 % žiakov

- sú evidovaní na úradoch práce

-

0 žiakov

- nezistení

-

0 žiakov

•

pomaturitné štúdium (VOŠ)

V tomto školskom roku v pomaturitnom štúdiu sme mali 12 úspešných absolventov (5 budú mať
absolventské skúšky v mimoriadnom termíne) a ich uplatnenie je nasledovné:
- prijatí na VŠ

-

0 žiakov

- zamestnaní

-

- sú evidovaní na úradoch práce

-

0 žiakov

- nezistení

-

1/ 8,33% žiak

11/ 91,66% žiakov

O/ SWOT ANALÝZA SPŠ SVIDNÍK
Silné stránky

Slabé stránky

•

kurikulum a kultúra školy

•

kvalifikovanosť učiteľov

•

integrácia
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
v regióne,

•

úspechy žiakov pri reprezentácii školy,

•

pravidelné atraktívne módne
a výstavy aj v okolitých okresoch,

IKT,

dobrá

PC

gramotnosť

tradícia

učiteľov

a povesť školy

prehliadky
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•

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,

•

nedostatočná komunikácia s niektorými
rodičmi

•

absencia veľkej telocvične

•

slabá účasť v súťažiach a olympiádach vo
všeobecnovzdelávacích predmetoch

•

absencia
kabinetov
priestorového obmedzenia

z dôvodu

•

možnosť pokračovania v štúdiu na VŠ

•

postupné zariaďovanie odborných učební
školy modernou technikou (interaktívne tabule
– 3ks, IKT- počítače, digitálny fotoaparát,
videokamera, dataprojektor, šijacia technika...

•

výtvarný charakter školy – lepšia komunikácia
so žiakmi v menších skupinách

•

prezentačné a výstavné aktivity školy

•

rozvíjanie sebavedomia a komunikatívnosti
študentov, možnosť prezentovať práce
študentov na verejnosti (výtvarné, literárne,
odevné),

•

tvorivé stretnutia našich žiakov a učiteľov so
žiakmi a učiteľmi iných škôl ( v rámci projektu
Erasmus+K1 – s poľskými a českými študentmi,
v rámci projektu Erasmus+K2 – s anglickými,
francúzskymi,
talianskymi,
gréckymi,
španielskymi a portugalskými
študentmi
a učiteľmi)

•

estetické interiéry školy

•

estetický exteriér školy

•

možnosť pokračovať na škole v pomaturitnom
vyššom odbornom štúdiu

Príležitosti

Ohrozenia

•

zlepšiť atraktívnosť a image školy v rámci
regiónu,

•

nepriaznivý demografický vývoj – prípadne
zníženie záujmu o štúdium na škole

•

zapojiť školu do projektov v umeleckej oblasti,

•

•

spolupráca
a výmena
skúsenosti
s partnerskými školami v zahraničí,

veľký počet stredných škôl v okrese
a regióne – prevyšujúca ponuka voľných
miest na SŠ

•

rozvíjanie umeleckého rozhľadu žiakov
organizovaním
filmových
a divadelných
predstavení, návštev galérií a historických
pamiatok,

•

rast cien cestovného a ubytovania v DM
pokles žiakov z iných okresov ako Svidník
a Stropkov.

•

nízka úroveň vedomostí žiakov zo ZŠ,

•

rozširovanie odborného vzdelávania žiakov s
účasťou na výstavách, workshopoch –
tvorivých dielňach,

•

slabo rozvinutý rozhľad žiakov zo ZŠ v oblasti
výtvarného umenia (neodborné vyučovanie
v predmete výtvarná výchova na ZŠ),

•

zapájaním sa do medzinárodných aktivít
realizovať výmenné pobyty, spoločné výstavy,
výmenu skúsenosti žiakov, učiteľov, vedenia
školy s partnermi EÚ

•

nedostatočné
učiteľov
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spoločenské

docenenie

NÁVRH OPATRENÍ
1.

Skvalitnenie vyučovacieho procesu. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu využívať nové
inovatívne metódy vo vyučovacom procese a rôzne formy vyučovania. Vylepšiť materiálnotechnického vybavenie školy prostredníctvom projektov a získavaním sponzorov pre školu.

2.

Triedni učitelia musia venovať zvýšenú pozornosť záškoláctvu a pravidelnou komunikáciou s rodičmi
v zárodku predchádzať zneužívaniu lekárskych potvrdení u simulantov.

3.

Zlepšenie priestorových podmienok školy a materiálno – technického vybavenia odborných učební.

4.

Požiadať zriaďovateľa o finančné prostriedky na aktuálnejšiu verziu grafického softvéru pre
novootvorený študijný odbor reklamná tvorba.

P/ 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

-

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.
V ponuke bolo 9 krúžkov, z ktorých si študenti mohli vyberať podľa osobných záujmov, niektorí sa
rozhodli navštevovať viacero krúžkov.
-

Textilné a výtvarné techniky, Mgr. T. Uramová

-

Digitálna kresba – Mgr. Ivan Soroka

-

Mediálny krúžok – Mgr. M. Sopková, Mgr. D. Kocurová

-

Reklama a práca v grafickom štúdiu - Mgr.B. Gencová, ,

-

Filmový klub - Mgr.art. Tomáš Olijár

-

Tvorivá dielňa – modeling, Ing. M. Maťašová

-

Tvorivá dielňa - módny dizajnér, Ing. G. Koreňová
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-

Fotografický krúžok, Ing. V. Kucer

-

Pohybové aktivity, Mgr. J. Nogová

Za prácu a úspešné výsledky Rada rodičov v priebehu šk. roka ocenila jednotlivcov a kolektívy študentov
vecnými 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.

-

Veľmi dobré vzťahy má škola s Múzeom ukrajinskej kultúry vo Svidníku, v spolupráci s ktorým
zorganizovala niekoľko spoločných projektov. Ďalej spolupracuje s Podduklianskou knižnicou,
s Podduklianskym osvetovým strediskom – poskytnutie priestorov na výstavy, účasť na besedách, s
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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