SPŠ odevná, Sovietskych hrdinov 369/24,
089 01 Svidník

SPRÁVA
O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ
ČINNOSTI, VÝSLEDKOCH
A PODMIENKACH

ŠK. ROK 2009/2010

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

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

Internetová a elektronická adresa školy: www.spsosvid.edu.sk / spso@spsosvid.edu.sk
Zriaďovateľ školy:

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

A/ 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.
RŠ pozostáva z 11 členov:
3 zástupcovia rodičov, 2 delegovaný zástupcovia zriaďovateľa PSK, 2 delegovaní poslanci
PSK, 2 pedagogickí zamestnanci, 1 nepedagogický zamestnanec, 1 žiak.
 predseda RŠ – Mgr. Jana Nogová – zástupca za pedagogických zamestnancov
Rodičovská rada
RR pozostáva z 8 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 – Michal Kurilec
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.
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Predmetové komisie – metodický orgán
Na škole pracovali tieto PK:
 PK odborných predmetov odevných ( vedúca Ing. Reištetterová)
 PK odborných predmetov umeleckých pre študijný odbor odevný dizajn,
( vedúca Akad. mal. Boršovská-Nemcová)
 PK odborných predmetov umeleckých pre študijné odbory propagačná grafika
a propagačné výtvarníctvo ( vedúca Mgr. Beáta Gencová)
 PK humanitných predmetov (vedúca Mgr. Kocurová)
 PK prírodovedných a ekonomických odborných predmetov (vedúca Ing. Cocuľová)
 PK telesnej výchovy, ekológie, chémie a etickej výchovy (vedúca Mgr. Nogová).
- 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 materiálnotechnické 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 8 študentov ),
- garantom študentskej rady bola koordinátorka Zdravej školy Ing. Mária Reištetterová,
- 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 – Stanislava Šalantayová (3.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. 2009 bola vykonaná inventarizácia, ktorá bola prevedená dokladovo ale aj
fyzicky, kde neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely.
B/ Údaje o počte žiakov školy
Stav žiakov v jednotlivých študijných odboroch a ročníkoch:
Počet žiakov
spolu / chlapci
Trieda Študijný odbor
k 15. 09. 2009
1.BE 3917610 TIS-odevníctvo
6/1
8298 6 00 odevný dizajn
6/0
1.G
8261 6 00 propagačná grafika
19/7
2.BE 3917610 TIS-odevníctvo
20/11
8298 6 00 odevný dizajn
6/1
2.G
8261 6 00 propagačná grafika
18/10
3.BE 3917610 TIS-odevníctvo
7/2
8298 6 00 odevný dizajn
12/1
3.G
8261 6 00 propagačná grafika
21/13
8261 7 00 propagačné výtvarníctvo
7/1
4.BE 3917 6 10 TIS – odevníctvo
8/2
8298 6 00 odevný dizajn
9/1
4.G
8261 6 00 propagačná grafika
19/7
SPOLU
158/57

Počet žiakov
spolu / chlapci
k 31. 08. 2010
6/1
6/0
20/5
20/11
6/1
18/10
7/2
12/1
21/13
7/1
8/2
9/1
19/7
159/ 55
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D/ ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA
STREDNEJ ŠKOLY
TECHNICKÉ ZAMERANIE
Študijný odbor
3917 6 10 TIS - odevníctvo

prihlásených / prijatých

Počet
zapísaných

5/5

0

Počet

Do študijných odborov odevníctvo a TIS-odevníctvo boli žiaci prijímaní na základe
prospechu zo ZŠ, umiestnení na predmetových olympiádach a výsledku MONITORA 2008 –
podľa kritérií pre prijatie žiakov, ktoré boli schválené pedagogickou radou, pre šk. rok
2010/2011.
UMELECKÉ ZAMERANIE
prihlásených / prijatých

Počet
zapísaných

29 / 28

15

8260 6 00 Propagačné výtvarníctvo

3/3

0

8298 6 00 Odevný dizajn

3/2

0

Študijný odbor
8261 6 00 Propagačná grafika

Počet

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

Údaje o počte plánovaných a otvorených tried pre šk. rok 2010/2011
Študijný odbor

Plán

Skutočnosť

3917 610 TIS-odevníctvo

½ triedy

-

8261 6 00 Propagačná grafika

1 trieda

1 trieda

8260 6 00 Propagačné výtvarníctvo

½ triedy

-

8298 6 00 Odevný dizajn

½ triedy

-

8270 6 00 Scénická kostýmová
tvorba

½ triedy

-

SPOLU

3 triedy

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

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

spolu

Počet žiakov
celkom / chl.

Prospeli s
vyznamenaním

Prospeli veľmi
dobre

6/5
6/6
20/15
20/9
6/5
18/8
7/5
12/11
21/8
7/6
8/6
9/8
19/12

4/ 66,7%
3/ 50%
5/ 25%
2/ 33,3%
5/ 27,8%
2/ 28,6%
2/ 16,7%
1/ 4,8%
3/ 42,9%
1/ 11,1%
7/ 36,8%

1 / 16,7%
2/ 33,3%
4/ 20%
7/ 35%
2/ 33,3%
4/ 22,2%
3/ 42,9%
3/ 25%
4/ 19%
3/ 42,9%
2/ 25%
2/ 22,2%
3/ 15,8%

Neprospeli/
opravné skúšky
vykonali

Prospeli

Priemerný
prospech

Neklasifikovaní

1/ 16,7%
1/ 16,7%
11/ 55%
13/ 65%
2/ 33,3%
9/ 50%
2/ 28,6%
7/ 58,3%
16/ 76,2%
2/ 28,6%
6/75%
5/ 55,6%
9/ 47,4%

1/1
1/1
1/1
2/2
-

1
-

1,42
1,63
2,07
2,37
1,82
2,17
1,99
2,27
2,51
1,71
2,60
2,50
2,17

160/105 35/ 21,9% 39/ 24,4% 84/52,5%

5/5

1

2,09

Prehľad prospechu podľa ročníkov z koncoročnej klasifikácie
Ročník

prvý
druhý
tretí
štvrtý

Počet
žiakov
celkom/d.

Prospeli s
vyznamenaním

33/27
44/22
47/17
36/10

spolu 160/105

Prospeli veľmi
dobre

%

Prospeli

%

12
7
7
8

36,4%
15,9%
17,0%
22,2%

35

21,9%

Neprospeli
%

7
13
12
7

21,2%
29,5%
25,5%
19,4%

39

24,4%

Neklasifikovaní

%

13
24
27
20

39,4%
54,5%
57,4%
55,6%

84

52,5%

Priemerný
prospech

%

1
4
-

6,4%
2,8%
-

1

5

2,35%

1

1,70
2,12
2,12
2,42

-

2,09

Prehľad dochádzky podľa ročníkov za šk.rok 2009/10
Ročník

Zameškané
hodiny- celkom

Zameškane
hodiny na žiaka

Ospravedlnené celkom

Ospravedlnené
hodiny na žiaka

Neospravedlnené - Neospravedlnené
celkom
hodiny na žiaka

prvý
druhý
tretí
štvrtý

3943
7658
8084
6690

123,22
174,05
172,00
191,14

3931
7597
7762
6476

122,84
172,66
165,16
185,03

12
61
322
214

0,38
1,39
6,85
6,11

spolu

26375

166,93

25766

163,08

609

3,85
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Výsledky maturitných skúšok
Predmet
Úroveň Počet
žiakov
B
22
ANJ
B
10
NEJ
B
4
RUJ
36
SJL
8
PČOZ – TIS
11
PČOZ – ODI
19
PČOZ – PG
8
TČOZ – TIS
11
TČOZ – ODI
19
TČOZ – PG
PFEČ MS
PFIČ MS
ÚFIČ MS
PČOZ
TČOZ

PFEČ MS PFIČ MS
57,20 %
62,01%
36,68 %
61,43%
-

39,32 %
40,00 %
36,25 %
64,19 %
-

-

-

ÚFIČ MS
priemer
2,50
3,11
3,00
2,31
2,25
2,25
2,00

PČOZ
priemer
2,50
2,00
2,16
-

- písomná forma externej časti maturitnej skúšky
- písomná forma internej časti maturitnej skúšky
- ústna forma internej časti maturitnej skúšky
- praktická časť odbornej zložky
- teoretická časť odbornej zložky

F/ ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ, ZOZNAM
UPLATŇOVANÝCH UČEBNÝCH PLÁNOV
V šk.roku 2009/2010 na SPŠ odevnej fungovali nasledovné
TECHNICKÉ ODBORY :
3917 610 technické a informatické služby - odevníctvo
-

schvaľovacia doložka MŠ SR zo dňa 13. apríla 2006 pod číslom CD-2006-1213/11286-8:093
s platnosťou od 1. septembra 2006 začínajúc prvým ročníkom ( 3.- 4. ročník )
školský vzdelávací program TIS pre študijný odbor 3917 6 10 TIS – odevníctvo (1.- 2.ročník)

UMELECKÉ ODBORY :
8298 6 00 odevný dizajn -

schvaľovacia doložka MŠ SR zo dňa 17.2.2005 pod číslom CD-2005-1690/2238-2:093,
s platnosťou od 1. septembra 2005, začínajúc 1. ročníkom. ( 3. a 4. ročník )
školský vzdelávací program Módna tvorba pre študijný odbor 8298 6 00 Odevný dizajn
(1.- 2. ročník)

8261 6 00 propagačná grafika
-

schvaľovacia doložka MŠ SR dňa 22. augusta 1997 pod číslom 4253/97-152 s platnosťou od
1. septembra 1997, začínajúc 1. ročníkom. ( 3. – 4. ročník)
školský vzdelávací program Propagačné tvorba pre študijný odbor 8261 6 00 Propagačná
grafika (1.- 2. ročník)

8261 6 00 propagačné výtvarníctvo
-

schvaľovacia doložka MŠ SR dňa 22. augusta 1997 pod číslom 4253/97-152 s platnosťou od
1. septembra 1997, začínajúc 1. ročníkom. ( 3. ročník)

G/ POČET ZAMESTNANCOV ŠKOLY
K 30. 06. 2009 bol stav zamestnancov školy následovný:
- pedagogický zamestnanci: - 26 ( z toho 2 MD )
 kvalifikovaní
- 25
 nekvalifikovaní
- 1
 dopĺňajú si vzdelanie - 1
- nepedagogickí zamestnanci: - 5
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H/ ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
ŠKOLY
V školskom roku 2009/2010 pedagogický zamestnanci absolvovali nasledovné ďalšie
vzdelávanie:
-

Seminár pre učiteľov ANJ SŠ zameraný na posluch organizovaný spoločnosťou
Oxford Univesity Press Slovakia – počet 1
Mgr. Darina Kocurová

-

Školenie: Vývoj a perspektívy maturitnej skúšky v SR – počet 2
Mgr. Darina Kocurová, Mgr. Martina Gemzíková

-

Školenie pre učiteľov RUJ organizované MCPO – počet 1
Mgr. Danka Pajkošová
Miniseminár pre učiteľov ANJ SŠ organizovaný spoločnosťou Oxford Univesity
Press Slovakia, ktorý sa uskutočnil na našej škole – počet 1
Mgr. Darina Kocurová

-

-

Seminár pre učiteľov ANJ SŠ zameraný na zhodnotenie tohtoročných maturitných
testov a prípravu študentov na budúcoročné MS organizovaný spoločnosťou Oxford
Univesity Press Slovakia – počet 1
Mgr. Darina Kocurová

-

Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ – počet 2
Mgr. Pavel Olejár, Mgr. Martina Gemzíková

-

Kurz snowboardingu pre učiteľov TEV v Tatranskej Lomnici – počet 1
Mgr. Jana Nogová

-

Školenia pre výchovných poradcov – počet 1
Mgr. Jana Nogová

-

Semináre organizované programom Celoživotné vzdelávanie – COMENIUS školské
partnerstvá – počet 2
Mgr. Darina Kocurová, Mgr. Pavel Olejár

-

Školenie PDSTailor v Zlíne ClassiCad v rámci projektu Grafické systémy
v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2009
Ing. Nadežda Sovičová, Ing. Mária Reištetterová

-

Ďalšie vzdelávanie pedagagogických pracovníkov Slovenskej asociácie
medzinárodnej spolupráce v Bratislave v rámci podprogramu Comenius.
2-týždňový metodický kurz na univerzite Kent v Canterbury organizovaný anglickou
spoločnosťou Pilgrims. Kurz bol zameraný na kreatívne spôsoby vyučovania
angličtiny. Kurz sa uskutočnil od 20.6.2010 – 3.6.2010.
Mgr. Darina Kocurová
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I/ AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI
PREZENTÁCIA ŠKOLY
 Výstavy:
 Výstava žiakov študijného odboru propagačné výtvarníctvo pod názvom „Tvorivá
dielňa“ v POS vo Svidníku
 Preinštalovaná výstava žiakov študijného odboru propagačné výtvarníctvo do
ateliéru PV – priestory školy
 Výstava žiakov študijného odboru propagačné výtvarníctvo pod názvom „Tvorivá
dielňa“ v Dome kultúry vo Svidníku
 Výstava prac žiakov propagačnej grafiky v POS vo Svidníku
 Veľkonočné inšpirácie – výstava spojená s predajom šperkov a ozdôb
v spolupráci s POS Svidník
 Maturitné práce št. odboru propagačná grafika (4.G) – výstavné priestory školy
 Klauzúrne práce 3.G – vestibul + výstavné priestory školy
 Výstava maturitných prác v POS vo Svidníku
 Výstava fotografií v rámci projektu Leonardo da Vinci v priestoroch školy

 Módne prehliadky:







Rodičovské združenie SPŠO Svidník - spoločenská miestnosť ( 28.10.2009 )
Otvorenie grafického štúdia - spoločenská miestnosť ( 02.11.2009 )
Deň otvorených dverí - spoločenská miestnosť ( 26.- 27. 11.2009 )
MsKS Stropkov – prezentačná prehliadka v rámci Burzy informácií
MDD – športová hala Svidník ( 02.06. 2010 )
Pedagóg a žiak PSK – DJZ Prešov ( 18.06. 2010 )

 Klauzúrne práce a ročníkové projekty:









2.G/PG – ZÁVESNÝ KALENDÁR
2.G/účastníci workshopu v Poľsku – VÝROBA KNIHY Z RUČ. PAPIERA
a SPLSŤOVANIE
3.G/ PG – LEPORELO
3.G/PV - SVIETIDLO
1.BE/ODI – Odev z odpadových materiálov
2.BE/ODI - Odev z odpadových materiálov
3.BE/ODI – Pokrývka hlavy

 Webová stránka školy:
- Tvorba novej www stránky
- Mgr. Ľubomír Sluk
- 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
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ÚSPECHY ŠKOLY
STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ
Súťaž

SOČ – krajské kolo
Kežmarok
SOČ – celoslovenské kolo
Košice

Umiestnenie
2. miesto
5. miesto

Meno žiaka
Silvia Kaliňáková – 3.BE
Petronela Krigovská – 3.BE

SÚŤAŽE MLADÝCH MÓDNYCH NÁVRHÁROV
Súťaž
MLM 2010
16.04.2010 Prešov

Umiestnenie

Meno žiaka

Lucia Krosnerová – 2.BE
Richard Vlček – 4.BE
v kategórií Voľná tvorba
kolekcia „Logo Bongo“
1. miesto
modelová dielňa žiakov 3.BE/ODI
3. miesto

v kategórií Doplnky

Prostějovská zlatá jehla
2010
13.05.2010 Prostějov

Hry s umením 2010
11.06.2010 Poprad

1. miesto
2. miesto

Zvláštna cena
1. miesto

Lucia Krosnerová – 2.BE
Valéria Mruzová – 2.BE
Michal Milý – 2.BE
Milena Sentivanová – 3.BE
Radka Vojtaničová – 3.BE
Lucia Krosnerová – 2.BE
Valéria Mruzová – 2.BE
Michal Milý – 2.BE
Milena Sentivanová – 3.BE
Radka Vojtaničová – 3.BE

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE
Súťaž

Umiestnenie

Prečo som na svete rád/rada
2. miesto v kresbe
02.06.2010 Bratislava
1. miesto v maľbe
2. miesto v maľbe

súťaž výtvarnej tvorby
Paleta 2010
Stropkov

Meno žiaka
Gabriel Tokarský – 2.G
Petronela Krigovská – 3.BE/ODI
Stanislava Drimáková – 3.G/PV
Nikola Varcholíková – 3.G/PV
Gabriel Tokarský – 2.G

3. miesto v maľbe

Nikola Mihalčinová – 3.G/PV

1. miesto v kresbe

Nikola Varcholíková – 3.G/PV

2. miesto v kresbe

Monika Lešková – 2.G

3. miesto v kresbe

Martina Rišková – 2.G

1. miesto v grafike

Pavol Čepa – 3.G/PG

3. miesto v grafike

Pavol Palidráb – 2.G
Magdaléna Idelbeková – 3.G/PG

1. miesto v počítačovej
Tomáš Dall - Armelin – 3.G/PG
grafike
Nikola Mihalčinová – 3.G/PV
cena poroty
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Pavol Čepa – 3.G/PG

Výtvarné spektrum 2010
Humenné

okresná súťaž
Medový štetec
Svidní
Kreativita mladých
grafikov

postup na
celoslovenské kolo

Magdaléna Idelbegová – 3.G/PG
Adriana Medveďová – 3.GúPG

ocenenie v 4.kat.

Martina Rišková – 2.G

účasť 5 študentov
4.G a 3.G
účasť 3 študentov
Szaboóv grafický Lučenec z št. odboru PG

fotografická súťaž
AMFO 2010
Svidník
LITERÁRNE SÚŤAŽE

ocenenie a postup na
krajské kolo

Stanislava Drimáková – 3.G/PG

Súťaž

Umiestnenie

Meno žiaka

57. ročník súťaže

2. miesto v krajskom
kole

Európa v škole
Kežmarok

čestné uznanie
v celoslovenskom kole

Simona Klebanová – 2.BE

okresné kolo

Hviezdoslavov Kubín

2. miesto v próze

Simona Klebanová – 2.BE

2. miesto v próze

Martina Rišková – 2.G

Umiestnenie

Meno žiaka

24.03.2010 Svidník

Literárny Svidník 2010
ĎALŠIE SÚŤAŽE
Súťaž

cvičná firma GRAFIT

3.ročník prehliadky
študentských cvičných
firiem
11.02.2010 Svidník

2. miesto

Olympiáda ľudských práv

účasť
na krajskom kole

Michal Pánik – 3.BE/TIS
Natália Bilančíková – 3.BE/TIS
Lívia Žatkovičová – 3.BE/TIS
Tomáš Dall-Armelin- 3.G/PG

Jana Pangrácová – 2.G

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE:
 Beh zdravia o pohár Primátora mesta Giraltovce (CVČ Giraltovce)- 22.09.2009
- účasť 5 žiakov (8.-12. miesto)
 Obvodné kolo v cezpoľnom behu žiakov SŠ – 02.10.2009
- družstvo chlapci – 6. miesto, jednotlivci – 17., 18., 19. miesto
- družstvo dievčatá – 4. miesto, jednotlivci – 6. a 9. miesto
 Obvodné kolo v šachu žiakov SŠ – 09.11.2009
- J. Pan – 4.miesto, S. Remeta – 8.miesto, P. Palidráb – 12. miesto
 Bedmintonový turnaj žiakov SŠ – okresné kolo – 19. 11. 2009:
- V.F. Goga – 3.miesto, D. Jadviš – 4. miesto
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Volejbalový turnaj o putovný pohár J. Opletala v Stropkove :
- dievčatá – 19. 11. 2009 – 5. miesto
- chlapci – 20. 11. 2009 – 5. miesto
Halový futbal žiakov SŠ – 24.11.2009 - 3. miesto
Súťaž telesnej zdatnosti žiakov SŠ o putovný pohár riaditeľa SZŠ vo Svidníku – účasť
Vianočný volejbalový turnaj o pohár riaditeľa Spojenej školy vo Svidníku:
- dievčatá – 14. 12. 2009 – 5. miesto
- chlapci – 15. 12. 2009 - 4. miesto
Obvodné kolo v basketbale chlapcov – 02.02.2010 – 2. miesto
Obvodné kolo v basketbale dievčat – 03.02.2010 – 4. miesto
Obvodné kolo v stolnom tenise žiakov SŠ - 03.03.2010
- dievčatá– 3. miesto
- chlapci - 5. miesto
Obvodné kolo v plávaní žiakov SŠ – 09.03.2010
- 50 m voľný spôsob /chlapci/ - R. Gajdoš – 2.miesto, M. Jesenský – 3. miesto
- 50 m prsia /dievčatá/ - A. Keselicová- 2. miesto, D. Špilárová - 3. miesto
- 100 m voľný spôsob /chlapci/ - R. Gajdoš – 1.miesto
- 400 m voľný spôsob /chlapci/ - R. Gajdoš – 3.miesto
- 4 x 50 m voľný spôsob /chlapci/ - 3. miesto
Krajské kolo v plávaní žiakov SŠ – 29.03.2010:
- 50 m a 100 m voľný spôsob /chlapci/ - R. Gajdoš – účasť
Obvodné kolo vo volejbale žiakov SŠ v okrese Svidník
- chlapci – 30. 03. 2010 – 4. miesto
- dievčatá – 09.04.2010 – 5. miesto
Obvodné kolo vo futbale SŠ v okrese Svidník – 30. 04. 2010 – účasť
Bedmintonový turnaj študentov SŠ – 04.06.2010 – účasť 4 žiakov
Turnaj vo futbale stredných škôl o pohár riaditeľa Gymnázia bl. Matky Terezy vo
Svidníku – účasť – 08.06.2010

AKTIVITY ŠKOLY
 v rámci projektu LEONARDO DA VINCI
a 2 učiteľky ( Ing. Reištetterová, Ing. Sovičová)

vycestovalo 10 študentov


-

Střední škola uměleckoprumyslová Ústí nad Orlicí (Česká republika)
dvojtýždňový študijný pobyt 10 študentov zameraný na grafický program Adobe
Photoshop v oblasti spracovania digitálnej fotográfie
Všetci zúčastnení študenti získali certifikáty.

 v rámci projektu LEONARDO DA VINCI
vycestovalo 10 študentov
a 2 učiteľky (Mgr. Kollárovičová, Ing. Maťašová)
 Krakowskie Szkoly Artystyczne – Szkola Artystycznego Projektowania Ubioru
(Poľská republika)
- dvojtýždňový študijný pobyt 10 študentov ktorí v rámci projektu vytvorili 10
papierových modelov, ktoré boli prezentované na JUNG FASHION SHOW
v Krakowe. Všetci zúčastnení študenti získali certifikáty.
 Účasť na stretnutí tvorivých mladých výtvarníkov - WARSZTAT TWORCZY –
SWIAT PAPIERU CZERPANEGO v poľskom Zrencine - (jún 2010)
- SPŠ odevnú vo Svidníku reprezentovalo 5 študentov. Všetci zúčastnení študenti
získali certifikáty za tvorivú prácu na danom medzinárodnom stretnutí.
 Účasť 10 študentov 1.G triedy na workshope v Roztokách pod názvom „Masky v
ľudovej kultúre“- (jún 2010)
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 ŠPORTOVÉ AKTIVITY :
 I. a III. účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníkov
 Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov 1. a 2. ročníkov v Ľubovnianskych kúpeľoch08.02. – 12.02.2010
 Štvorhodinový aerobic v Športovej hale vo Svidníku
 II. a IV. účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník
 Kurz na ochranu človeka a prírody pre študentov tretích ročníkov SPŠ odevnej vo
Svidníku ( Slovenský raj : Hrabušice)
 Počas celého roka krúžková činnosť zameraná na loptové hry, posilňovanie, aerobic

 BESEDY:
 Školský projekt „Kožným ochoreniam DOST“
Zdravotnícke zariadenie DOST Svidník, Prednášajúca: MUDr. Júlia Stracenská
- „Akné a jeho liečba“
- „Pohlavné choroby“
- „ Prenosné ochorenia“
- „Materské znamienka a pigmentové zmeny na koži“
 Prednáška „Samovyšetrovanie prsníkov“, Mgr. M. Holíková
 Besedy so psychológmi z Centra pedagogicko–psychologického poradenstva
a prevencie z Prešova
- „Adaptácia na nové prostredie, v kolektíve, v triede,...“ (1. ročník)
- „Stres pred maturitou...“(4.ročník)
- „Profesijná orientácia“ ( 3. ročník)
- „O partnerských vzťahov“( 2.ročník)
 Besedy v rámci programu „ Škola bez alkoholu, drog a cigariet“.
- „Nebezpečie fajčenia“ pre 1. ročník
- beseda o filme „ Bojím se tě světe“
 Beseda so štátnou tajomníčkou MŠ SR Bibiánou Obrimčákovou na tému
mediálnej výchovy, drogových závislostí a používania anabolík pri športe a o ich
negatívnych dôsledkoch na ľudský organizmus
 EXKURZIE:
Január:
- exkurzia v tlačiarni vo Svidníku
-

študenti študijného odboru propagačná grafika - 4.G

Marec:
- exkurzia v tlačiarni vo Svidníku
-

-

študenti študijného odboru propagačná grafika - 3.G

exkurzia v tlačiarni POLYGRAF-PRINT v Prešove
-

študenti študijného odboru propagačná grafika - 3.G, 4.G

Apríl:
- exkurzia do Krosna - Poľsko – výber žiakov umeleckých odborov
-

výstava Licea plastyczniego im. Tadeusza Brzovskiego v BWA

- výstava v Pivnici pod Cienami
Máj
- exkurzia v odevnom závode I.C.A. s.r.o. (SVIK)
-

Ing. Sičáková

študenti 2.BE, 3.BE
oboznámenie sa s priemyselnou výrobou

Máj
- exkurzia MURK - Svidník
- 5. medzinárodné bienále umeleckej tkaniny ľanovej
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 ĎALŠIE AKTIVITY:
 Mikuláš 2008
 vysielanie školského okienka
 imatrikulácia prvákov
 stužkové slávnosti ( október - november 2009)
 študentský ples
 Deň zdravej výživy – príprava jedál, besedy o zdravej výžive
 filmové predstavenia
 Medzinárodný deň boja proti drogovej závislosti - športové a výtvarné aktivity
v POS
 výchovný koncert s protidrogovou tematikou
 výtvarný plenér v skanzene vo Svidníku
 Pokračovanie v medzinárodnej spolupráce so školami
v Poľskej republike:
 Zespolem Szkól Nr. 2 im Tadeusza Kosciuszki v Stalowej Woli
 Zespolom Szkól Nr. 5 im Ignacego Lukastewicza v Sanoku
 Krakowskie Szkoly Artystyczne – Szkola Artystycznego Projektowania Ubioru
v Českej republike:
 Střední škola uměleckoprumyslová v Ústí nad Orlicí

J/ PROJEKTY
Realizované projekty

-

Projekt INFOVEK
Počítače, sieť a Internet
-

-

Prístup k počítačom a Internetu
-

-

počas vyučovania: na hodinách informatiky, ekonomickej praxe, niektorých hodín
anglického, nemeckého , ruského jazyka a dejín výtvarného umenia kde okrem Internetu
môžu používať aj rôzne výukové CD
po vyučovaní: na krúžkovú činnosť a taktiež na voľný prístup do dvoch učební každý
deň do cca 16.00 hod., kde je zabezpečený pedagogický dozor.

Balíček s podporou
-

-

-

Vďaka projektu Infovek sme vybudovali na škole počítačovú sieť s pripojením na
Internet. Financovanie Internetu, pripojenie ADSL sa zabezpečuje tiež cez projekt
Infovek
Škola získala 6ks PC, tlačiareň, skener, tablet,switch a ďalšie súčasti na vybudovanie
počítačovej siete. Okrem toho sme získali server a sieťový operačný systém.

technický softvér, ktorý je potrebný na zabezpečenie spoľahlivého chodu a údržbu
počítačov v sieti:
- antivirusový program NOD32
- program na vytváranie obrazov diskov Northen Ghos
- program na tvorbu Rozvrhov a pod., ktoré sa pravidelne využívajú
edukačný softvér – využíva sa priamo vo vyučovacom procese a to predovšetkým:
- grafický editor Zoner Calisto – využíva sa hlavne umeleckých odboroch
- slovníky ANJ,NEJ – využitie na hodinách CUJ
- výukové CD-ROMy – napr. Sexuálna výchova – na hodinách ETV, Artopedia na
hodinách DVK
- program SLEX – využitie na hodinách SJL

Literatúra : získali sme množstvo literatúry, kníh a návodov k jednotlivým
programom.
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Projekt ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE
- koordinátor: Ing. Mária Reištetterová
V školskom roku 2009/10 pokračoval na škole projekt Škola podporujúca zdravie,
jeho činnosť bola zameraná na výzdobu školy a tried, boli zriadené živé kútiky. V
rámci projektu sa uskutočnili aktivity zamerané
- celoškolský prieskum názorov a skúsenosti študentov s ilegálnymi drogami,
- pri príležitosti Svetového dňa výživy žiaci aj učitelia pripravovali jedlá spojené
s ochutnávkou a uskutočnili sa prednášky o zdravej výžive
- pravidelne prebiehalo vysielanie školského rozhlasového okienka.



Národný projekt „Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách“
- koordinátor: Mgr. Pavel Olejár
Vďaka zapojenia sa do projektu škola získala techniku v celkovej hodnote 6 821
EUR.:
- 2 notebooky HP Compaq 6730b
- 6 stolových PC HP Compaq dc5850 SFF
- dataprojektor EPSON EB85edu



Projekt MOBILITA - Leonardo da Vinci ( program celoživotného vzdelávania
2008)
- koorinátor: Mgr. Pavel Olejár
- „Využitie digitálnej fotográfie v grafickej praxi“
-

Naša škola vyslala 10 študentov a 1 učiteľa na dvojtýždennú stáž do partnerskej
školy - Střední škola uměleckoprumyslová v Ústí nad Orlicí (Česká republika) .
Prvý turnus sa uskutočnil v termíne od 15. februára do 28. februára 2008.

-

Študenti - účastníci stáže sa zdokonalili v práci s digitálnym fotoaparátom, naučili
sa správne zásady a techniky fotenia interiéru, exteriéru, portrétu, krajiny a pod.
Ďalej nadobudli vedomosti a zručnosti pri práci s profesionálnym grafickým
programom Adobe Photoshop, ktorý je určený hlavne na tvorbu, spracovanie
a úpravu fotografií a grafiky.
Projekt získal finančnú podporu 12 510,- EUR



Projekt MOBILITA - Leonardo da Vinci ( program celoživotného vzdelávania
2007/2013
- koorinátor: Mgr. Pavel Olejár
- „Odevný dizajn nepozná hraníc“
- Naša škola vyslala 10 študentov a 2 učiteľov na dvojtýždennú stáž do
partnerskej školy - Krakowskie Szkoly Artystyczne – Szkola Artystycznego
Projektowania Ubioru
- Turnus sa uskutočnil v termíne od 04. januára do 15. januára 2010.
- Projekt bol zameraný na získanie praktických zručností v programe AUTOCAD
študentov št. odboru odevný dizajn pri zhotovovaní nových kolekcií v spolupráci
so študentmi Krakowskwskej školy. Vyvrcholením projektu bola Módna show
v meste Krakow a následne aj vo Svidníku.
- Projekt získal finančnú podporu 11 322,- EUR
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Rozvojový projekt Grafické systémy v odbornom vzdelávaní 2009 /MŠ SR/
- vypracovali : Ing. Nadežda Sovičová, Ing. Mária Reištetterová
- „Počítačová konštrukcia a modelovanie strihov v odevnej tvorbe“
- V rámci projektu sa podarilo:
- zabezpečiť potrebný CAD softvér a kresliaci ploter zakúpením CAD systému
PDS Tailor na konštrukciu a modelovanie odevov, stupňovanie strihov,
polohovanie strihových dielov
- zaškoliť dvoch pedagogických pracovníkov pre systém PDS Tailor XP
spoločnosťou ClassiCad v Zlíne
- spracovať učebné texty pre študentov
- zrealizovať školenie učiteľov odborných predmetov
- zmodernizovať, zlepšiť a zefektívniť výučbu odborných odevných predmetov
Projekt bol realizovaný v termíne júj – december 2009
- Projekt získal finančnú podporu z MŠ SR 6 563 EUR



Rozvojový projekt Otvorená škola 2009 / MŠ SR / - schválený
- vypracovala : Mgr. Darina Kocurová
- „Grafické štúdio pre SPŠO Svidník“
- V rámci projektu sa podarilo:
- zriadiť školské grafické štúdio s najnovším grafickým programom Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, dvoma tlačiarňami, jedným
výkonným počítačom, skenerom, lisom na hrnčeky, lisom na tričká,
digitálnym fotoaparátom,
- zapojiť žiakov odborov grafiky do reálneho procesu vytvárania
propagačných materiálov,
- zapojiť žiakov TIS do reálnej podnikateľskej praxe,
- zrealizovať kurzy : Základy práce s grafickým programom Adobe
Photoshop
- Projekt bol realizovaný v termíne august – december 2009
- Projekt získal finančnú podporu z MŠ SR 8 100 EUR

Navrhnuté projekty v šk.roku 2009-10


Projekt MOBILITA - Leonardo da Vinci ( program celoživotného vzdelávania
2007/2013 ) – schválený
- koorinátor: Mgr. Pavel Olejár
- „Od odpadu k umeniu“
- Projekt by mal nadviazať na úspešný minuloročný projekt v Krakowe a bude
určený pre 20 študentov odborov ODI a PG.
- Projekt získal finančnú podporu 37 900,- EUR

K/ VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU
ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU NA ŠKOLE
V školskom roku 2009/2010 na SPŠ odevnej Štátna školská inšpekcia nevykonala žiadnu
čiastkovú, ani komplexnú inšpekciu.
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L/ PRIESTOROVÉ
ŠKOLY

A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ

PODMIENKY

Škola má k dispozícii pre výuku dve samostatné budovy, ktoré sú prepojené spojovacou
chodbou, samostatnú budovu pre neloptové hry, v ktorej je aj posilňovňa. Súčasťou
školských budov je aj zrekonštruovaná kuchyňa, jedáleň – spoločenská miestnosť a átrium.
Dané priestory boli zrekonštruované súčasným nájomcom.
Obidve školské budovy sú dvojpodlažné a nachádza sa v nich celkovo 27 učební
používaných školou, z toho 11 klasických, 16 odborných :
- 2 učebne informatiky obsahujúce 20 počítačov (11+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. K dispozícii sú aj 2 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.
- ďalšie dve jazykové učebne (RUJ, NEJ) sú vybavené 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.
- 2 šijacie dielne vybavené potrebnou šijacou, podlepovacou a žehliacou technikou. Dielne
sa využívajú pre výuku odborného predmetu prax a odevná tvorba. Mimo vyučovania sú
využívané na krúžkovú činnosť
- učebňa administratívy, v ktorej sa nachádza 15 mechanických písacích strojov,
1 elektronický písací stroj a v tomto školskom roku bola doplnená o 6 počítačov.
- učebňa DVK je vybavená knižným fondom a v najbližšom roku ju chceme vybaviť
dataprojektorom a multimediálnym notebookom.
- tvorivá dielňa, ktorá sa využíva na výuku výtvarných predmetov a na farbenie textílií
(batikovanie, maľba na hodváb)
- ateliér grafiky ,ktorý sa využíva pre študijný odbor propagačná grafika na grafické
techniky v rámci predmetu prax a je vybavený grafickými lismi
- ateliér kresby, ktorý sa nachádza v dvoch učebniach a je vybavený kresliacimi stojanmi
a je využívaný na výuku figurálneho kreslenia
- ateliér výtvarný, ktorý sa využíva pre študijný odbor propagačné výtvarníctvo v rámci
predmetu prax a na výuku výtvarných predmetov
Škola zároveň
disponuje
kvalitnou
digitálnou
videokamerou,
digitálnym
fotoaparátom, klasickým fotoaparátom, 2 laminovacími zariadeniami a rezačkou.
V hlavnej budove je vo vestibule školy orientačná tabuľa.
Pod hlavnou budovou je suterén, kde sú umiestnené šatne a klub ( školská knižnica) pre
žiakov. V daných priestoroch je taktiež vybudovaná nová kotolňa. Žiaci a zamestnanci školy
majú k dispozícii zrekonštruované sociálne zariadenia.
Počas prázdnin došlo k svojpomocnému vymaľovaniu 2 učební a položeniu plávajúcej
podlahy do dvoch učební.
Chodby a ostatné priestory školy sa esteticky upravujú prácami našich študentov.
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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
ZABEZPEČENIE
VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝCHOVNO-

1. Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov
Pridelené finančné prostriedky od VÚC za rok 2009
Spolu: 349 658,- EUR
 bežné výdavky 349 658,- EUR
z toho:
-




licencia a implementácia softvéru
projekt Grafické systémy
projekt Otvorená škola

kapitálové výdavky mimorozpočtové -

3 000,- EUR
6 000,- EUR
8 000,- EUR

0,- EUR
0,- EUR

kapitálové výdavky - rekonštrukcia strechy na malej telocvični
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 2008/09
Príjmy na účet Rodičovského združenia (RZ) pri SPŠO Svidník v šk.roku 2009-10:
 dobrovoľný rodičovský príspevok
2 011,00 EUR
 projekt Leonardo 2008 – prefinancovanie
1 628,04 EUR
 sponzorské dary do RZ
870,00 EUR
Spolu:
4 509,04 EUR
Výdavky boli na:
- prenájom kopírky
- príspevok na súťaže - športové
- príspevok na súťaže
- príspevok školské akcie
- príspevok na mimoškolskú činnosť
( nákup výtvarných potrieb,nákup odevných materiálov)
- príspevok pre maturitné ročníky
- ocenenie žiakov
- nákup kníh
- nákup spotrebného materiálu do graf. študia
- príspevok na nákup
- projekt Leonardo 2009 – predfinancovanie

Spolu:

601,50 EUR
146,00 EUR
153,43 EUR
115,80 EUR
263,78 EUR
51,50 EUR
86,28 EUR
63,03 EUR
278,79 EUR
43,96 EUR
257,16 EUR

2 061,23 EUR
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3. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov za šk.rok 2009/10
- projekt „LEONARDO DA VINCI“
23 832,- 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 1 projekt, ktorý bol schválený a bude
realizovaný v šk.roku 2010/11.
 V tomto školskom roku škola zrealizovala tieto projekty:
- Leonardo da Vinci - mobilita,
- Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2009,
- Otvorená škola 2009
 Škola pokračovala v realizácii školských projektov (Infovek, Škola podporujúca
zdravie, Škola bez alkoholu, drog a cigariet)

P/ UPLATNENIE ABSOLVENTOV
V tomto školskom roku v 2 triedach sme mali 35 úspešných maturantov, a ich uplatnenie je
následovné:
- prijatí na VŠ
- 8 / 22,87% žiakov
- zamestnaní
- 16 / 45,71% žiakov
- sú evidovaní na úradoch práce
- 7 / 20%
žiakov
- nedodané bližšie informácie
- 4 / 11,42% žiakov

SWOT ANALÝZA SPŠ ODEVNEJ 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,
vlastné priestory školy, nové plastové okná,
vlastná nová plynová kotolňa,
dobrá adaptabilita žiakov na trhu práce,

Slabé stránky







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
fyzická opotrebovanosť – schátralosť
objektov školy
fyzicky opotrebovaný a poškodený
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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,
dig.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)

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.)

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
slabá motivácia žiakov k štúdiu
nedostatočné
spoločenské
docenenie učiteľov

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 SOU odevného 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
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B/ Voľnočasové aktivity školy
Študenti mali možnosť zmysluplne využívať voľný čas dobrovoľnou činnosťou
v záujmových útvaroch, ktoré sa realizovali v spolupráci s CVČ v Giraltovciach. V ponuke
bolo 16 krúžkov z ktorých si študenti mohli vyberať podľa osobných záujmov, niektorí sa
rozhodli navštevovať viacero krúžkov.
-

Tvorivá dielňa – výtvarné a textilné techniky, Mgr. Kollárovičová, Mgr. Uramová
Tvorivá dielňa – grafické techniky a grafický dizajn, Mgr. Gencová, Mgr. Gemzíková
Interiérová a exteriérová tvorba – Ak.mal. Boršovská-Nemcová, Ing. Koreň
Malý ateliér módy , Ing. Reištetterová
Tvorivá dielňa – šitie, Ing. Maťašová, Ing. Skočdopolová
Cesty za kultúrou, Ing. Sičáková, Ing. Sovičová
Krúžok milovníkov čítania - Ing. Koreňová, Mgr. Holíková
Konverzácia v cudzom jazyku - Mgr.Kocurová, Mgr. Pajkošová
Multimediálna tvorba – Ing. Kucer, Mgr. Sluk
Športový krúžok – loptové hry, posilňovňa - Mgr. Nogová
Netradičné športy- turistika, tenis atď - Bc. Troščák, Ing. Jankaničová
Seminár zo SJL - Mgr.Vachnová, Mgr. Rýsová
Cvičná firma – Ing. Cocuľová

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
Správa prerokovaná v pedagogickej rade: 28.08.2010

Správa prerokovaná v Rade školy: 21.09.2010

......................................................
Mgr. Jana Nogová
predseda RŠ

Mgr. Pavel Olejár
riaditeľ školy
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Stanovisko rady školy
Rada školy pri SPŠ odevnej vo Svidníku odporúča Prešovskému samosprávnemu kraju ako
zriaďovateľovi s c h v á l i ť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch
a podmienkach SPŠ odevnej vo Svidníku za školský rok 2009/2010.
Prerokované dňa 21.09.2010

-------------------------------------------------Mgr. Jana Nogová, v.r.
predseda RŠ

21

