


Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 
školský rok 2010/2011 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Stredná odborná škola T I S O V E C  

Adresa školy Jesenského 903, 980 61 Tisovec 

Telefón +421 x 0475493212 

E-mail spsti@spsti.svsbb.sk 

WWW stránka www.sostisovec.eu 

Zriaďovateľ Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ 

Ing. Ján Frntic – do 31.3.2011 
Ing. Anna Kožiaková  
– od 1.4. do 30.6.2011 (poverená)  
- od 1.7.2011 (menovaná) 

047/5493402 0918320440 spsti@spsti.svsbb.sk

ZRŠ 
Ing. Anna Kožiaková – do 31.7.2011 
Ing. Miroslav Sihelský - od 1.8.2011 

047/5493212     

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt

predseda Mgr. Monika Koncošová   

pedagogickí zamestnanci Mgr. Jana Pastýrová   

ostatní zamestnanci Vlasta Pinerová   

zástupcovia rodičov Janka Semczuková   

  René Kvetko   

  Imrich Nagy   

zástupca zriaďovateľa Mgr. Karin Fidlušová   

  Ing. Jaroslav Demian   

  Ing. Peter Mináč   

  Ing. Martin Ranostaj   

zástupca žiakov Tomáš Šebeňa   

 

 



 

 

Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci 
Zastúpenie 
predmetov 

Poznámka

PK pre všeobecnovzdelávacie predmety PaedDr. Zora Kéryová     

PK pre odborné predmety Ing. Daniel Rosiar     

Rada rodičov Jana Verkinová     

  Janka Semczuková     

  Mgr. Katarína Hutková     

  MUDr. Pavol Lichanec     

  René Kvetko     

Žiacka rada Lenka Grešková 2.B     

  Scarlet Brndiarová 1.B     

  Viera Sujová 1.B     

  Denis Kováč 1.A     

  Artuš Nagyváradi 4.A     

  Jozef Klimo 1.A     

  Jana Kleinová 3.B     

  Adrián Geňa 3.A     

  Tomáš Šebeňa     

  Marek Horský 2.B     

  Barbora Brndiarová 1.B     

  Miroslav Dorkin 3.A     

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 162 

Počet tried: 9 

Podrobnejšie informácie: 

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP 

1.A 7   

1.B 23   

1.C 10   

2.A 23   

2.B 22   

2.C 12   

3.A 17   

3.B 24 1 

4.A 24   



 

 

 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat 45/10 

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat 45/10 

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 0 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2010: súčet / počet dievčat 32/8 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2010: súčet / počet dievčat 35/8 

 

  Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu

prihlásení       45        45 

prijatí       35        35 

% úspešnosti       77,8         

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Trieda ADK ANJ ANS API AUT BIO DEJ DEK DER ZEK EKO ESP ELZ EEN ELE 

1.A   3         2,57     1,29           

1.B 2,22 2,17       1,39 2,3     1,22 2,35         

1.C                               

2.A   2,78         2,35                 

2.B 2 2,14   1,59     2,09 2 1,1   1,59         

2.C                               

3.A   2,65     2,12             3,5   3,13 2,44 

3.B 1,33 2,75 1 1,71             1,79         

4.A   3,2                 1,9 4 3,1 3,4   

 
Trieda ELT ELS ELM ELK ELG FYZ GOR GRS CHE INF KAJ KNJ MMC MAT NEJ 

1.A       3,57   3,14     3,14 2,43       2,43 3 

1.B             1,43     1,57       2 2,61 

1.C                               

2.A 3,43     3,39 1,91         1,91       3,09 3 

2.B             1,32     1,64     1,64 2,41 1,82 

2.C                               

3.A     3,18               2,69 2   2,53 2,59 

3.B                     2,59 2,29 1,58 2,88 2,58 

4.A   2,9 3,29         1,48     3,24     3,43 4 



 
 
 
 
 
 
Trieda OBN POS PDA PRN PRA SIZ SJL KMM SPL STN STZ TCR TEL TEV UCT VYT 

1.A 2       1,71   3,14     2,14       1,33     

1.B 1,83       1,43   2,96 1,43       2,39   1,11     

1.C                                 

2.A 1,39       1,78   3     2,09       1,14   1,7 

2.B 1,45       1,09   2,55 1,41 1,25     1,68   1,18 2   

2.C                                 

3.A 2,12       1,82 2,67 3,12       2,13   2,56 1,13   2,29 

3.B 1,54   1 1,75 1,54   2,83 1,83       1,54   1,04 1,63   

4.A 2,29 3,64         3,33             1,24   1,81 

 

 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Vyznamenaní Veľmi 
dobre Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní

Správanie 
2 

Správanie 
3 

Správanie 
4 

1.A 7 0 1 7 0 0 0 0 0 

1.B 23 4 10 23 0 0 0 0 0 

1.C 10 0 0 0 0 10 0 0 0 

2.A 23 2 4 23 0 0 1 0 0 

2.B 22 7 8 21 1 0 0 0 0 

2.C 12 0 0 0 0 12 0 0 0 

3.A 17 4 1 17 0 0 3 0 0 

3.B 24 4 10 24 0 0 0 0 0 

4.A 24 0 2 19 2 3 0 0 0 

 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 
Zam. na 

žiaka 
Ospravedlnené

Ospr. na 
žiaka 

Neospravedlnené 
Neosp. na 

žiaka 

1.A 7 910 130,00 885 126,43 25 3,57 

1.B 23 4379 190,39 4365 189,78 14 0,61 

1.C 10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

2.A 23 2376 103,30 2300 100,00 76 3,30 

2.B 22 3807 173,05 3805 172,95 2 0,09 

2.C 12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

3.A 17 3043 179,00 2958 174,00 85 5,00 

3.B 24 4810 200,42 4805 200,21 5 0,21 

4.A 24 3982 165,92 3955 164,79 27 1,13 



 

 

Výsledky externých meraní 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti

Monitor SJL       

Monitor MAT       

 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
PFEČ 

priemer 
PFEČ 
počet

PFIČ 
priemer

PFIČ 
počet

1 
Ústna

2 
Ústna

3 
Ústna 

4 
Ústna 

5 
Ústna 

Ústna 
priemer

Ústna 
počet

Anglický 
jazyk 

B1 24 (24/0) 25,88% 21 47,14% 21   6 11     2,65 17 

Matematika   3 (3/0) 30,00% 3                   

Nemecký 
jazyk 

B1 1 (1/0) 20,00% 1 60,00% 1     1     3,00 1 

Praktická 
časť 
odbornej 
zložky 

  25 (25/0)                       

Slovenský 
jazyk a 
literatúra 

  25 (25/0) 47,94% 22 41,25% 22   4 10 4   3,00 18 

Teoretická 
časť 
odbornej 
zložky 

  25 (25/0)           4 6 7 1 3,28 18 

 

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
1 

Praktická
2 

Praktická
3 

Praktická
4 

Praktická
5 

Praktická 
Praktická 
priemer 

Praktická 
počet 

Praktická časť 
odbornej 
zložky 

  25 (25/0) 6 2 3 5 2 2,72 18 

 

 

 

 

 

 



 

 

§ 2. ods. 1 f 

 

Odbory a učebné plány 

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie 

1.A 26756 elektrotechnika   podľa ŠkVP 

1.B 
63246 manažment 
regionálneho cestovného 
ruchu 

  podľa ŠkVP 

1.C 2675700 elektrotechnika 
informačné 
systémy 

schválilo MŠ SR dňa 30.6.2000 pod číslom 
1973/2000-42 s platnosťou od 1.9.2000 začínajúc 1. 
ročníkom 

2.A 26756 elektrotechnika   podľa ŠkVP 

2.B 
63246 manažment 
regionálneho cestovného 
ruchu 

  podľa ŠkVP 

2.C 2675700 elektrotechnika 
informačné 
systémy 

schválilo MŠ SR dňa 30.6.2000 pod číslom 
1973/2000-42 s platnosťou od 1.9.2000 začínajúc 1. 
ročníkom 

3.A 26756 elektrotechnika   podľa ŠkVP 

3.B 
63246 manažment 
regionálneho cestovného 
ruchu 

  podľa ŠkVP 

4.A 26756 elektrotechnika   
schválilo MŠ SR dňa 7.5.2007 pod číslom CD-2007-
8075/16646-1:093 s platnosťou od 1.9.2007 

 

Rozširujúce hodiny 

Učebný variant Trieda Predmet Počet hodín v týždni

elektrotechnika 4.A EEN 2 

    TEL 2 

    ANJ 1 

  4.A,B ELS 2 

 

 

 

 

 



 

 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný 
pomer 

Počet pedag. 
prac. 

Počet nepedag. 
prac. 

Počet úväzkov pedag. 
prac. 

Počet úväzkov nepedag. 
prac. 

TPP 14 6 15 4,75 

DPP         

Znížený 
úväzok 

1 3 0,82 1,75 

ZPS         

Na dohodu 1 2 0,18 0,36 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu

učiteľov   16 16 

vychovávateľov 1 3 4 

asistentov učiteľa       

        

spolu 1 19 20 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne

1.A. 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B,4.A, OBN 7 

3.B PRN 1 

1.B,2.B,3.B KMM 8 

1.B,2.A,2.B,3.A ANJ 15 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich

1.kvalifikačná skúška     

2.kvalifikačná skúška     

štúdium školského manažmentu 4   

špecializačné inovačné štúdium     

špecializačné kvalifikačné     

postgraduálne 1   

doplňujúce pedagogické 6 2 

vysokoškolské pedagogické 7   



vysokoškolské nepedagogické 9   

 

§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže Počet žiakov okr. kolo kraj. kolo národ. kolo medzinár. kolo

olympiáda v anglickom jazyku 4 2. miesto    

olympiáda v nemeckom jazyku 2     

SOČ 4  2. miesto účasť  

Baby program 5 1. mesto    

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

 účasť žiakov – chlapcov na športových súťažiach vo volejbale v minifutbale, futbale a florbale 
v rámci okresu 

 účasť žiakov na športových súťažiach organizovaných školou ako silový viacboj, pretláčanie rukou, 
basketbal chlapcov, volejbal 

 žiaci školy zorganizovali v rámci škôl mesta súťaž v pretláčaní rukou a silový trojboj  
 v októbri 2010 sa uskutočnil na škole deň otvorených dverí pre žiakov a rodičov deviateho ročníka   

v rámci regiónu Rimavská Sobota, Brezno, Tisovec, Revúca 
 všetci žiaci sa zúčastnili odbornej exkurzie podľa plánu exkurzií, ktorý je súčasťou plánu práce školy 
 vybraní učitelia a žiaci reprezentovali školu na „Burze informácií o trhu práce“ v Rimavskej Sobote, 

Revúcej a v Brezne 
 žiaci a zamestnanci školy sa zúčastňujú kultúrnych a záujmových podujatí, ktoré organizuje mesto 
 škola ako právnický subjekt je členom verejno–súkromného partnerstva MURÁNSKA PLANINA  
 žiaci školy sa zúčastňujú súťaže SOČ, súťaže Mladý vedec, olympiády v cudzích jazykoch a 

matematických súťaží KLOKAN a MAKS 
 žiaci školy sa zúčastnili internetovej súťaže MEĎ a medzinárodnej internetovej súťaže GÉNIUS 

LOGICUS, Expert geniality show 
 reprezentácia odboru manažment regionálneho cestovného ruchu – prax v Grécku s cestovnou 

kanceláriou Gemko 
 účasť žiačok na súťaži Baby program 

 

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

A) Dlhodobé – INFOVEK 

B) Krátkodobé - Otvorená škola 

 

 

 



 

 

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

1. Inšpektorát práce Banská Bystrica - na základe nedostatkov zistených pri výkone inšpekcie práce, 
uvedených v protokole zo dňa 1.3.2011 bola uložená pokuta podľa par. 18 zák. č. 71/1967 Zb. v znení 
neskorších predpisov. 
2. Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 15.03.2011 

Druh inšpekcie: tematická inšpekcia  

Predmet školskej inšpekcie: Realizácia EČ a PFIČ MS 

Záver inšpekcie: Realizácia EČ a PFIČ MS v slovenskom jazyku a literatúre sa uskutočnila v súlade s 
právnymi predpismi a pokynmi Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania - MATURITA 
2011. Pripravenosť školy, práca riaditeľa a predsedníčky PMK boli na dobrej úrovni. 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

Okrem 7 klasických tried je na škole zriadených 18 odborných a jazykových učební: 
- 3 učebne cudzích jazykov ( anglický a nemecký jazyk ) 
- 1 učebňa dejepisu a slovenského jazyka s PC, tlačiarňou a dataprojektorom 
- 1 učebňa s 13 PC s LCD monitormi a pripojením na internet, 1 dataprojektor, tlačiareň, software na 

výučbu ADK, CR, účtovníctva 
- 1 učebňa v rámci projektu INFOVEK (10 počítačov s pripojením na internet, 1 tlačiareň, 

dataprojektor, scanner) 
- 1 učebňa na vyučovanie IVT v rámci projektu EÚ – modernizácia vzdelávania ( 10 PC s LCD 

monitormi  pripojením na internet, 1 tlačiareň, dataprojektor, 1 server 
- 1 elektrotechnické laboratórium, kompletne vybavené 5 stolovými laboratótrnymi zdrojmi a 5 PC 
- 4 elektrotechnické laboratória, ktoré slúžia na elektrotechnické merania a prax 
- 2 chemické laboratória 
- dielne so strojovým zariadením pre obrábanie, zámočnícku dielňu 
- školská knižnica 
- na škole je Wi-Fi, v rámci ktorého majú žiaci možnosť pripojiť sa na internet v rámci budovy školy 

a ŠI 
     Škola má vlastnú telocvičňu s náraďovňou , šatňami a sprchami, posilňovňu školy a športový areál / ten 
vyžaduje kompletnú rekonštrukciu /  
     Učebné pomôcky sa každý rok postupne nahrádzajú modernými. Nové učebné pomôcky, pokiaľ nám 
neprejdú podané projekty sa snažíme zakupovať aj zo vzdelávacích poukazov a z rozpočtu školy. 
     Stále dopĺňame  vybavenie dielní pre praktickú výučbu žiakov, aby sa zvýšila kvalita vyučovania. Cez 
nám dostupné finančné zdroje zabezpečujeme vybavenie elektrotechnických laboratórií, najmä pre 
slaboprúdové zameranie. Výpočtovú techniku každý rok dopĺňame novými počítačmi, aby vybavenosť školy 
výpočtovou technikou bola na patričnej úrovni. 
       Škola je pomerne dobre vybavená audiovizuálnou technikou a interaktívnou tabuľou, ktoré sa plne 
využívajú vo vyučovacom procese a je nezastupiteľná v aktivitách školy rôzneho druhu. 
     Vykurovanie priestorov je zabezpečené kotolňou na drevoštiepku, ktorá bola daná do prevádzky na jeseň 
v roku 2010. 
     Súčasťou školy je aj školský internát s kapacitou ubytovania 90 žiakov. Pri ŠI má SOŠ aj dva byty 
v prenájme. Pri škole je aj byt pre školníka školy. 



 

 

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov – zriaďovateľ nám prideľuje  21 950 € 
2. Príspevky na čiastočnú náhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov 

alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť – 0 EUR 
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa 

finančných aktivít  3 926 €  na školský rok, z toho na odmeny pre vedúcich krúžkov  2 116 €  a na 
zakúpenie učebných pomôcok a zariadení, ktoré sa v rámci krúžkových činností využívajú 1 810 €. 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb, 
alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít 

      
             Na rade rodičov bol odsúhlasený finančný príspevok  20 € za školský rok na žiaka a 
 2 € za školský rok na žiaka, na náhradu škôd na zariadení v škole spôsobených nezistenou osobou. 
 
Príspevok  20 € spolu- financuje :  

- náklady na exkurzie žiakov 
- náklady na súťaže 
- náklady na stužkové a maturity 
- zakúpenie niektorých učebných pomôcok – po odsúhlasení 

 
Príspevok 2 € na žiaka sa využíva na náhradu škôd na zariadení v škole spôsobených nezistenou osobou. 
 
Spolu- financovanie rozpočtuje a schvaľuje   Rada rodičov. 
 
5.  Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov  -  0 €. 
 

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

Koncepčný zámer rozvoja školy na školský rok 2011-2012 a jeho plnenie: 
 
      Pre školský rok 2011 – 2012 sme prevádzali náborové aktivity do prvých ročníkov pre odbory : 
elektrotechnika, manažment regionálneho cestovného ruchu, grafik digitálnych médií a ponúkli sme 
študentom našej školy v maturitnej triede v odbore elektrotechnika možnosť študovať  v špecializačnom 
dvojročnom nadstavbovom štúdiu v odbore informačné systémy. Z týchto náborových aktivít sme 
v školskom roku 2011/2012 mohli otvoriť tri triedy.  Triedu v odbore elektrotechnika s počtom žiakov 12, 
triedu v odbore manažment regionálneho cestovného ruchu s počtom žiakov 15 a triedu grafik digitálnych 
médií s počtom žiakov 18. Počet žiakov našej školy sa oproti počtu žiakov v minulom školskom roku 
zmenil. Máme 164 žiakov denného štúdia. Prioritou školy  v školskom roku 2011-2012 je zabezpečiť 
kvalitný vyučovací proces v rámci všetkých odborov.  Odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, 
ktorý učíme na škole už štvrtý rok chceme naďalej venovať mimoriadnu pozornosť a plne zabezpečiť kvalitu 
vyučovacieho procesu,  animačných aktivít, ako aj plnohodnotnej praxe pre našich žiakov. 
     Škola má  vypracovaný projekt na rekonštrukčné práce školy, prístavby a dielni. Škola, prístavba a dielne 
nutne potrebujú plánovanú rekonštrukciu, ktorá už má vypracovaný projekt aj so všetkými doložkami 
a prílohami. „Cez okná, vchodové dvere a presklenia je veľký únik tepla v zimných mesiacoch“. 



     Veríme, že vzhľadom na chod našej školy bez zadlženia a s dobrými študijnými výsledkami žiakov 
a s veľmi dobrou zamestnanosťou našich absolventov, VUC pristúpi k tomu, aby nám aspoň po častiach 
zabezpečil zrekonštruovanie školy a dielni podľa nášho existujúceho projektu. 
 
 
 
Porovnanie výsledkov, ktoré škola dosiahla vo výchovno-vzdelávacom procese po skončení školského 
roka 2010/2011 s výsledkami ktoré dosiahla v predchádzajúcom školskom roku  2009 / 2010. 
 
Prospech : 
                                                         Školský rok:  2009/2010    2010/2011            vyjadrenie 
 
Celkový prospech na škole I. polrok :                      2,46   2,17             výrazné zlepšenie 
Celkový prospech na škole II. polrok :                     2,30     2,22  zlepšenie 
 
Prospelo s vyznamenaním I. polrok  :                     21 (12,8%)       26  zhoršenie 
Prospelo s vyznamenaním II polrok :                      23(14,02%)      21  zhoršenie 
 
Prospelo veľmi dobre I. polrok :                             30 (18,29%)  44  zlepšenie v (28,39%) 
Prospelo veľmi dobre II. polrok :                            34 (20,73%)  36  zlepšenie v (23,23%) 
Neprospelo I. polrok:                                               38 (23,10%)       19  výrazné zlepšenie 
Neprospelo II. polrok:                                             18 ( 10,90%)    15  zlepšenie 
 
 
Dochádzka: 
 
Počet vymeškaných hodín na žiaka ospravedl. I.p. : 65,85             60,56  zlepšenie 
Počet vymeškaných hodín na žiaka neospravedl I.p.: 4,66                2,58             zlepšenie         
Počet vymeškaných hodín na žiaka ospravedl. II.p.: 71,76              78,17  zhoršenie 
Počet vymeškaných hodín na žiaka neospravedl :II.p: 1,05                1,13  zhoršenie 
Správanie: 
 
Pochvala od triedneho učiteľa I. polrok:                      22 žiakov       44  výrazné zlepšenie 
Pochvala od triedneho učiteľa II. polrok:                     41 žiakov        42  zlepšenie 
Pochvala od riaditeľa školy I. polrok:                           16 žiakov       30  výrazné zlepšenie 
Pochvala od riaditeľa školy II. polrok:                          20 žiakov        24  zlepšenie 
     
Pokarhanie od triedneho učiteľa I. polrok:                     4 žiaci              7  zhoršenie 
Pokarhanie od triedneho učiteľa II. polrok:                    0 žiakov        10  zhoršenie 
 
Pokarhanie od riaditeľa školy I. polrok:                          9 žiakov       8  zlepšenie 
Pokarhanie od riaditeľa školy II polrok:                          4 žiaci        4  nezmenené  
 
Znížená známka zo správania na 2. stupeň I. polrok:      6 žiakov      1  výrazné zlepšenie 
Znížená známka zo správania na 2. stupeň II. polrok:  : 0 žiakov       4  zhoršenie 
 
Znížená známka zo správania na 3. stupeň I. polrok:       4 žiaci        0  zlepšenie 
Znížená známka zo správania na 3. stupeň II polrok:      0   0  nezmenene 
Znížená známka zo správania na 4. stupeň  I. polrok:      0                 0  nezmenene 
Znížená známka zo správania na 4. stupeň  II. polrok:     0                0  nezmenene 
Návrh na podmienečné vylúčenie zo školy  I. polrok:      0                0  nezmenené 
Znížená známka zo správania na 4. stupeň  II. polrok:     0               0  nezmenené 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Porovnanie výsledkov maturitných skúšok v školskom roku 2010/2011 s predchádzajúcim školským 
rokom 2009 / 2010 
 
 
 
                                                 Školský rok:         2009/2010        2010/2011       vyjadrenie 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Anglický jazyk B- úroveň                                   25 žiakov       18 žiakov o 7 menej 
 
                                                                 PFEČ     38,41%              25,8 %   zhoršenie 
                                                                 PFIČ      51,80%               49,5 %   zhoršenie 
                                            Prospech          1.          4 žiaci                  0  zhoršenie 
                                                                     2.          4 žiaci                  6  zhoršenie    
                                                                     3.         8 žiakov             12  zhoršenie 
                                                                     4.         7 žiakov               0  zlepšenie               
                                                                     5.         2 žiaci                   0  zlepšenie 
                                         priemerná známka :      2,96                   2,66  zlepšenie 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Matematika B – úroveň                                              5 žiakov         3 žiaci o 2 menej 
 
                                            Prospech           1             1 žiak              odstúpili   
                                                                      2            4 žiaci              
                                        Priemerná známka :         1,80                    
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Nemecký jazyk B – úroveň                                       23 žiakov       1 žiak  o 6 viac 
 
                                                                   PFEČ       30,65%           20 %      
                                                                   PFIČ       37,74%           60%   
                                             Prospech          1             1 žiak               0    
                                                                      2             3 žiaci             0   
                                                                      3             19 žiakov         1   
                                                                      4             0                     0   
                                                                      5             0                     0   
                                         Priemerná známka :        2,78               3   zhoršenie   
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Slovenský jazyk a literatúra                                        48 žiakov    19  o 29 menej 
 
                                                                   PFIČ             57,14%       44,1%   
                                                                   PFEČ            49,88%        48,6%   
                                                   Prospech     1                  1 žiak          0   
                                                                       2                20 žiakov      5   
                                                                       3                17 žiakov    10 
                                                                       4                10 žiakov       4   
                                                                       5                0                    0   
                                          Priemerná známka :           2,75            2,95  zhoršenie    



 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 
TČOZ                                                                                48 žiakov   19 o 29 menej 
 
                                                     Prospech    1                   8 žiakov      0  
                                                                        2                  5 žiakov      4     
                                                                        3                 11 žiakov     6   
                                                                        4                 24 žiakov    7  
                                                                        5                   0                 2   
                                         Priemerná známka :                  2,84                3,37 zhoršenie   
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
PČOZ                                                                                48 žiakov   19 o 29 menej 
 
                                                    Prospech      1                  7 žiakov       6  
                                                                         2                 8 žiakov       2  
                                                                         3                14 žiakov      4 
                                                                         4                 19 žiakov    5  
                                                                         5                 0                 2  
                                        Priemerná známka :                  2,93           2,74 zhoršenie   
         
 
      V školskom roku 2010/2011 maturovalo na škole o 29 žiakov menej, ako v školskom roku 2009/2010. 
Z výsledkov maturitných skúšok vyplýva, že sme dosiahli v maturitných predmetoch : nemecký jazyk, 
slovenský jazyk a literatúra, a TČOZ  horšie výsledky, ako na maturitných skúškach v predchádzajúcom 
školskom roku. V predmetoch anglický jazyk a PČOZ sa výsledky oproti minulému školskému roku zlepšili. 
 
       Škola disponuje stabilným pedagogickým zborom, z ktorého pracovný pomer skončil: Ing. Ján Frntic 
k 1.4.2011 – učiteľ strojníctva, bývalý riaditeľ školy. 
       Do pedagogického zboru boli prijatí k 01.09.2010 títo pedagógovia : Mgr. Iveta Šatarová učiteľka 
všeobecnovzdelávacích predmetov SJL a ETV; Mgr. Ingrid Kudláková učiteľka matematiky; Ing. Erika 
Macková učiteľka odborných ekonomických predmetov a externá učiteľka Mgr. Beata Švergová učiteľka 
chémie a fyziky.  Týmito personálnymi zmenami, ktoré na škole prebehli je pedagogický zbor plne funkčný 
a kompletný. 
         Na škole vieme zabezpečiť plne kvalifikovanými učiteľmi výučbu cudzích jazykov, anglického 
a nemeckého. Pod vedením vyučujúcich niektorí naši žiaci dosahujú na olympiádach veľmi dobré výsledky. 
Primerane dobré výsledky sa dosahujú na škole aj v ďalších predmetoch, ktorými sú napr. výpočtová 
technika, odborné elektrotechnické predmety, fyzika, matematika, ale nie plošne, len pri žiakoch, ktorých 
tieto predmety zaujmú. 
          Poloha školy v okrese je na rozhraní okresov Revúca a Brezno. Naše náborové aktivity v okruhu 40 
km plánujeme vykonávať okrem okresu Rimavská Sobota aj v Revúcej, Jelšave, P. Polhore a Brezne. 
Náborové aktivity sú plánované a koordinované vedením školy za spolupráce výchovnej poradkyne 
a pedagógov školy. Sľubujeme si od nich dostatočné naplnenie študijných odborov na našej škole žiakmi. Je 
to veľmi náročná práca na financie a čas. Kvalitu v tejto činnosti zabezpečujú pre vec zanietení 
pedagógovia, spolu s vedením školy. Konečný efekt z náborových činností sa dozvieme až v septembri 
nasledujúceho roka. Záujem žiakov o štúdium na našej škole sa snažíme vzbudiť  kvalitou nášho 
vzdelávania, rekonštrukciou priestorov školy a internátu, neustálou modernizáciou výpočtovej techniky na 
škole, kultúrou našej školy, ktorá je otvorenou školou pre jej okolie. 
          Do SOČ sa naša škola pravidelne zapája v každom školskom roku. Máme dvoch učiteľov, ktorí 
koordinujú pracovné aktivity a činnosti žiakov zapojených do SOČ. Po školskom kole sa naši žiaci 
zúčastňujú krajského kola a často sa dostanú tí najlepší aj do celoštátneho kola. 



 
 
 
 
 
 
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: 
 
      Kvalitu vyučovania v cudzích jazykoch na škole zabezpečujú dve plne kvalifikované učiteľky 
anglického jazyka a jedna plne kvalifikovaná učiteľka nemeckého jazyka. Navyše, jedna novoprijatá 
učiteľka získava rozširujúcim štúdiom aj plnú kvalifikáciu na vyučovanie predmetu ANJ.  
     Nedostatok financií z kapitálových výdavkov na VUC. 
        Vyučovanie odborného výcviku v odbore grafik digitálnych médií vyžaduje na zabezpečenie 
materiálneho vybavenia financie, preto aj v tomto školskom roku smerujeme finančné výdavky zo združenia 
rodičov v odsúhlasenej výške, zo vzdelávacích poukazov a z rozpočtu školy  na nákup softvéru, prístrojov 
a zariadení.  
     Dielenské priestory na našej škole sa majú podľa vypracovaného projektu rekonštruovať, čím sa 
zabezpečí pre našich žiakov plnohodnotné vyučovanie v zrekonštruovaných dielenských priestoroch.  
 

§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci 

Animačný krúžok 3 1 Mgr. Jozef Kováč 

Baby -program 5 1 Mgr. Monika Koncošová 

Elektronický krúžok 10 1 Ing. Marian Smolec 

Floorball 17 1 Ján Sakáloš 

Kondičná kulturistika 21 1 Ing. Ján Frntic 

Krúžok anglického jazyka 12 1 PaedDr. Zora Kéryová 

Krúžok slovenského jazyka 13 1 Mgr. Monika Koncošová 

Modelársky krúžok 5 1 Ing. Štefan Žembovič 

Športový krúžok 14 1 Mgr. Jozef Kováč 

Tvorivé dielne 14 1 Ing. Jana Rosiarová Hlasková 

Volejbalový 8 1 Ján Sakáloš 

Výtvarný krúžok 1 1 Mgr. Ingrid Kudláková 

Zdravotná príprava 9 1 Mgr. Alena Majerská, PhD. 

Záver 

Vypracoval: Ing. Anna Kožiaková 

V Tisovci, 28. septembra 2011 

Vyjadrenie Rady školy: uznesenie č. 2/2011 
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