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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

SOŠ v Bijacovciach  za šk. rok 2010/2011 
 
 
1. A) ZÁKLADNÉ IDENTIFIKA ČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE: 
         a1) Názov školy: 
               Stredná odborná škola  Bijacovce  
                
 a2) Adresa školy: 053 06  Bijacovce č. 1 
 
 a3) Telefónne a faxové číslo školy: 
      tel.: 053/4182041               ŠI: 053/4182048               
  fax: 053/4182042               ŠJ: 053/4182046                
   
 a4) Internetová a elektronická adresa školy: 
  www.soulbijac.edu.sk                     lesnicke@zoznam.sk 
  soulbico@soulbijac.edu.sk 
 
 a5) Údaje o zriaďovateľovi školy: 
  Prešovský samosprávny kraj, Prešov 
 
 a6) Vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie: 
  Ing. Pavol Sedlák, riaditeľ školy 
  Ing. Klára Gubková, zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie 
  Jana Šajnová, ekonóm 
  Ľubomír Tatarko, vedúci výchovy mimo vyučovania 
  Bc. Pavol Knižka, hlavný majster odbornej výchovy 
  Bc. Imrich Baran, hlavný majster odbornej výchovy 
  PhDr.Zuzana  Vilčková,  výchovný poradca 
 
 a7) Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy: 
  RADA ŠKOLY:  Predseda RŠ – Ing. Ján Mulík 
 
  Zloženie RŠ: Ing. Ján Mulík – zástupca pedagogických zamestnancov školy 
    Bc. Pavol Knižka - zástupca pedagogických zamestnancov školy 
    Agnesa Rumanová - zástupca nepedagogických zamestnancov školy 
    Mária Nemergutová – zástupca rodičov 
    Helena Rumanová – zástupca rodičov 
                             Zuzana Senkovská – zástupca rodičov 

Mgr.  Vladimír Ledecký – delegovaný zást. zriaď.– poslanec PSK 
    Bc. Peter Pitoňák - delegovaný zástupca zriaď. – poslanec PSK 

    Lukáš Kostka – zástupca žiakov školy 
   Ing. Danka Hudáčová – za zriaďovateľa PSK 
   PaedDr. Milan Majerský – za zriaďovateľa PSK 
 
 
 
  Zasadnutia Rady školy sa uskutočnili 4 x v školskom roku – október  2010,   
               december 2010, február  2011 a jún 2011. Obsahom zasadnutí RŠ bolo riešenie  
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               aktuálnej situácie a riešenie aktuálnych problémov na škole, prípadne plnenie úloh  
               RŠ vyplývajúcich za zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej  
               samospráve.  
 
  PEDAGOGICKÁ RADA: 
  Pedagogickú radu školy tvoria všetci pedagogickí zamestnanci školy – celkom 25  
               osôb. Z celkového počtu je 8 zamestnancov z úseku teoretického vyučovania,  
  15 zamestnancov z úseku praktického vyučovania a 2 zamestnanci z úseku výchovy  
   mimo vyučovania.  
       Pedagogická rada v školskom roku 2010/2011 zasadala 9 krát. Zasadnutia   
               pedagogických rád mali obsahovú náplň porady klasifikačnej, hodnotiacej,  
               schvaľovacej alebo informatívnej v zmysle celoročného plánu výchovno - 
               vzdelávacej práce na šk. rok 2010/2011. 
 
  PREDMETOVÉ KOMISIE: 
  V školskom roku 2010/2011 pracovali na škole 3 predmetové komisie: 
  Predmetová komisia všeobecnovzdelávacích predmetov – vedúca PK – Ing. Lucia   
               Šmihuľová , učiteľka aprobácie  NEJ. Členmi tejto predmetovej komisie boli 15  
  pedagogickí zamestnanci SOŠ, ktorí mali vo vyučovacom úväzku  
  všeobecnovzdelávacie predmety . 
  Predmetová komisia odborných predmetov – vedúci PK – Ing. Štefan Štofko, strojný  
  inžinier. Členmi tejto PK boli 22 pedagogickí zamestnanci SOŠ, ktorí mali vo  
  vyučovacom úväzku  odborné predmety. 
  Predmetová komisia odborného výcviku SOŠ – vedúci PK – Bc. Pavol Knižka,  
  odborné vzdelanie lesnícke. Členmi PK bolo 17 pedagogických  zamestnancov. 
  Predmetové komisie odborného výcviku SOŠ  zasadli 4 x v školskom roku     
               v mesiacoch – august 2010, november 2010,  február 2011 a máj 2011. 
  Hlavnými cieľmi činnosti všetkých PK bola koordinácia  výchovno-vzdelávacej   
               práce na škole, zjednotenie výchovného pôsobenia  pedagogických zamestnancov na   
               žiakov školy, upevňovanie žiackych kolektívov, vzájomná informovanosť, vedenie    
                pedagogickej dokumentácie, kontrolná  a hospitačná činnosť a ďalšie. 
 
  ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA: 
  Žiacku školskú radu tvorili členovia – zástupcovia jednotlivých tried, ktorí  
  zastupovali nielen triedu, ale aj príslušné študijné alebo učebné odbory. V žiackej  
  školskej rade bolo 16 členov, predsedom žiackej školskej rady bol Lukáš Kostka,  
  žiak nadstavbového štúdia, študijného odboru lesné hospodárstvo. 
       V školskom roku 2010/2011 sa uskutočnili 2 spoločné zasadnutia žiackej  
  školskej rady s vedúcimi zamestnancami školy.  Hlavným cieľom  
  zasadnutí bola participácia žiakov školy na výsledkoch výchovno-vzdelávacej  
  činnosti školy. 
 
 
1 B) ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY: 
 SOŠ    - denné štúdium 241 žiakov / 70 dievčat 
            - externé štúdium   43 žiakov / 19 dievčat 
 
 SPOLU:  284žiakov / 89 dievčat 
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1 C) TÝKA SA ZŠ 
 
1 D) ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO 1. RO ČNÍKA SOŠ, O POČTOCH  
 A ÚSPEŠNOSTI UCHÁDZAČOV NA PRIJATIE 
 Do 1. ročníka učebných a študijných odborov a 1. ročníka nadstavbového štúdia boli  
 v školskom roku 2009/2010 prijatí všetci uchádzači: 
 - do 1. ročníka študijných odborov SOŠ         11 žiakov/0 dievčatá   DŠ 
                      2 žiaci /  1 dievčatá   EŠ 
 - do 1. ročníka učebných odborov SOŠ    6 žiakov/ 0 dievčatá  DŠ 
 - do 1. ročníka nadstavbového štúdia SOŠ    8 žiakov/ 0 dievčatá   DŠ 
        6 žiakov/ 0 dievčatá   EŠ 
        - do 1. ročníka učebných odborov UUP          81 žiakov/ 35 dievčatá DŠ 
 SPOLU:               114 žiakov/36 dievčatá 
 
1 E)  ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV  
 PODĽA POSKYTOVANÉHO STUPŇA VZDELANIA 
 
         1.   Úplné stredné odborné 4 a 5 ročné s maturitou – 3VX 

      a)   PROSPECH ŽIAKOV: 
      Spolu žiakov   40 
      Prospeli s vyznamenaním     2 žiaci 
      Prospeli veľmi dobre     8     „ 
      Prospeli      30     „ 
      Neprospeli       0 
      Neprospeli       0  

      b)   SPRÁVANIE ŽIAKOV: 
      Spolu žiakov   40 
      Stupeň zo správania      1  30 žiakov 
      Stupeň zo správania      2  10    „ 
      Stupeň zo správania      3   0  „ 
      Stupeň zo správania      4       0   ,,   

      c)   DOCHÁDZKA ŽIAKOV: 
      Spolu žiakov   40 
      Počet vymeškaných hodín spolu: 6283 hod. 
      z toho neospravedlnené:    358 hod. 

 
 2.   Nadstavbové štúdium – 4VX 

a) PROSPECH ŽIAKOV: 
      Spolu žiakov    19 žiakov 
      Prospeli s vyznamenaním     1   „ 
      Prospeli veľmi dobre     2   „ 
      Prospeli      16   „ 
      Neprospeli       0   „ 
b) SPRÁVANIE ŽIAKOV: 
      Spolu žiakov    19  žiakov 
      Stupeň zo správania    1   17 
      Stupeň zo správania    2     1 
      Stupeň zo správania    3     0 
      Stupeň správania         4       1 
c) DOCHÁDZKA ŽIAKOV:  
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      Spolu žiakov    19 
      Počet vymeškaných hodín spolu: 3864 hod. 
      z toho neospravedlnené:   832  hod. 

 
3. Neúplné stredné odborné ( ZS, výučný list ) 2 VX 

a)   PROSPECH ŽIAKOV: 
      Spolu žiakov    19 
      Prospeli s vyznamenaním     0 
      Prospeli veľmi dobre     1 žiak 
      Prospeli      18    
      Neprospeli       0   „ 
      Neklasifikovaní                        0 
 
b) SPRÁVANIE ŽIAKOV: 
      Spolu žiakov    19 
      Stupeň zo správania    1   10 žiakov 
      Stupeň zo správania    2     3    „ 
      Stupeň zo správania    3     4   „ 
      Stupeň zo správania    4     2    „ 
 
c) DOCHÁDZKA ŽIAKOV:  
      Spolu žiakov    19 
      Počet vymeškaných hodín spolu: 4642 hod. 
      z toho neospravedlnené:   767 hod. 

 
 4.  Zvlášť upravené učebné plány – 1PX 

a)   PROSPECH ŽIAKOV: 
      Spolu žiakov                   125 
      Prospeli s vyznamenaním     3 
      Prospeli veľmi dobre   12 žiakov 
      Prospeli                       97   „ 
      Neprospeli                      13 (z 3 a viac predmetov) 
      Neklasifikovaní      0 žiakov 
 
b)   SPRÁVANIE ŽIAKOV: 
      Spolu žiakov   125 
      Stupeň zo správania    1    84 žiakov 
      Stupeň zo správania    2    14    „ 
      Stupeň zo správania    3    19   „ 
      Stupeň zo správania    4    28   „ 
 
 
 
c)   DOCHÁDZKA ŽIAKOV:  
      Spolu žiakov    125 
      Počet vymeškaných hodín spolu: 41644 hod. 
      z toho neospravedlnené:  19618 hod 
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         Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov 
 
         4 ročné študijné odbory:    
 
P.č. Premet  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

1. Slovenský jazyk a literatúra 3,08 3,00 3,00 3,33 

2.  Anglický jazyk 2,50 3,00 2,40 3,67 

3. Nemecký jazyk - 3,00 3,50 4,00 

4. Občianska náuka 1,75 1,33 1,71 2,25 

5. Dejepis 1,83 2,44 - - 

6. Matematika  2,17 2,55 2,85 3,08 

7. Fyzika 2,83 2,66 3,14 2,58 

8. Informatika 1,42 2,22 - 2,00 

9. Telesná výchova 1,09 1,33 1,42 1,45 

10. Elektrotechnika 2,92 - - - 

11. Strojníctvo 2,42 - - - 

12. Stroje a zariadenia 2,25 3,00 2,85 2,92 

13. Náuka o lesnom prostredí 2,08 2,55 - - 

14. Odborný výcvik 2,17 3,00 2,57 2,25 

15. Poľovníctvo - 2,00 1,75 - 

16. Ekonomika - - 3,14 3,33 

17. Technológia lesnej výroby 1,67 2,33 2,42 2,92 

18. Motorové vozidlá - 2,55 2,57 - 

19. Riadenie pracovných činností - - - 2,58 

20. Technika administratívy - - 2,00 2,11 

21. Etická výchova 1,50 1,33 - - 

22. Náboženská výchova 1,13 1,33 - - 

23. Psychológia práce - 2,22 - - 
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 Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov 
 
         3 ročné učebné odbory 
 
P.č. Premet  1. ročník 2. ročník 3. ročník 

1. Slovenský jazyk a literatúra 3,67 3,13 3,60 

2.  Anglický jazyk - 3,37 - 

3. Nemecký jazyk 3,50 - 2,80 

4. Občianska náuka 1,83 - - 

5. Matematika  3,50 3,62 - 

6. Fyzika 3,50 - - 

7. Informatika 2,33 2,13 - 

8. Telesná výchova 2,20 1,50 1,20 

9. Strojníctvo 2,83 - - 

10. Náuka o lese 2,50 2,00 - 

11. Technológia  2,83 3,00 2,20 

12. Odborný výcvik 1,67 2,50 2,00 

13. Etická výchova 1,50 - - 

14. Náboženská výchova 1,50 - - 

15. Elektrotechnika - 3,37 - 

16. Automobily - 3,85 - 

17. Motorové vozidlá - - 1,80 

18. Diagnostika a opravy 

automobilov 

- 3,75 - 

19. Poľovníctvo 2,67 - 1,80 

20. Ekonomika - 3,62 3,00 
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         Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov 
 
 
         Nadstavbové štúdium 
 
 
P.č. Premet  1. ročník 2. ročník 
 1. Slovenský jazyk a literatúra 3,28 3,58 
2. Anglický jazyk 2,71 3,67 
3. Nemecký jazyk 2,71 3,67 
4. Matematika 2,42 2,92 
5. Fyzika 2,42 - 
6. Dejepis 1,00 1,58 
7. Informatika 1,71 1,67 
8. Telesná výchova 1,71 1,33 
9. Ekonomika 2,28 3,33 
10. Biológia  2,20 - 
11. Pestovanie lesov 2,20 3,17 
12. Lesná ťažba 2,00 3,00 
13. Ochrana lesov a prírodného 

prostredia 
2,00 3,17 

14. Elektrozariadenia mot. vozidiel - 2,83 
15. Stroje a zariadenia 1,60 - 
16. Pridružená lesná výroba 1,80 - 
17. Prax 1,85 2,17 
18. Sociálna psychológia - 1,58 
19. Lesné stavby - 3,33 
20. Manažment - 3,33 
21. Zasielateľstvo - 3,00 
22. Hospodárska úprava lesov - 3,33 
23. Krajinárstvo - 3,50 
24. Dopravná geografia 2,50 - 
25. Cestná a mestská doprava 2,50 3,00 
26. Prevádzka cestnej a mest. 

dopravy 
2,50 2,67 

27. Podnikanie v doprave 2,50 3,00 
28. Technika administratívy 2,28 - 
       
 
 
 
    Výsledky externých meraní 
         V školskom roku 2010/2011 sme na škole externé merania nemali. 
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1 F   ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A U ČEBNÝCH ODBOROV ZARADENÝCH V SIETI  
         ŠKÔL 

 
         Študijný odbor:  - štvorročný s maturitou 
         45564     operátor lesnej techniky (vhodný len pre chlapcov, ďalej len CH) 
         4558402  agropodnikateľ – turistika na vidieku (CH,D) 
         4210611  agropodnikanie – agroturistika (CH,D)             
         8504402  umeleckoremeselné spracúvanie dreva – rezbárske práce (CH,D) 
         Učebný odbor: - trojro čný 
         45752      mechanizátor lesnej výroby (CH) 
         2466204  mechanik opravár - lesné stroje a zariadenia (CH) 
         2487201  autoopravár – mechanik (CH, D) 
         33552      stolár (CH) 
         36722      kamenár (CH) 
         36632      tesár (CH) 
         45652      lesokrajinár (CH, D) 
         45712      záhradník (čka) (CH, D) 
         64752      technicko-administratívny pracovník (CH,D) 
         36612      murár (CH) 
 
         Študijný odbor: - nadstavbové štúdium dvojročné pre absolventov 3-ročných uč.   
                                       odborov       
         45214      lesné hospodárstvo 
         45264      mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
         3757401  dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava 
        
               Absolventi trojročných učebných odborov 2466204 mechanik opravár - lesné stroje        
         a zariadenia,  45752 mechanizátor lesnej výroby, 2487201 autoopravár – mechanik,   
        2466209 mechanik  opravár –   cestné motorové vozidlá a 45652  lesokrajinár môžu   
        pokračovať na našej SOŠ  v študijných odboroch v 2 – ročnom dennom nadstavbovom  
        štúdiu, ktoré končí maturitnou skúškou. 
 
         SOŠ v Bijacovciach pripravuje žiakov, ktorí ukončili ZŠ v nižšom ako 9.   
         ročníku, v týchto učebných odboroch:  
 
         Učebný odbor: - dvojročný 
        31610        praktická žena (D) 
        45790        lesná výroba (CH, D) 
        36860        stavebná výroba (CH) 
        31780    výroba konfekcie (D) 

 
  Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola  
         zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 
  
         Študijné odbory – 4 ročné s maturitou 
         45564     operátor lesnej techniky 
         4558402 agropodnikateľ – turistika na vidieku 
         4210611 agropodnikanie - agroturistika 
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         Študijné odbory – 2 ročné – nadstavbové štúdium pre absolventov 3 ročných  
         učebných odborov 
         45214  lesné hospodárstvo 
         3757401  dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava 
 
         Učebné odbory – 3 ročné 
         45752  mechanizátor lesnej výroby 
         2487201  autoopravár - mechanik      
       
         Učebné odbory – 2 ročné pre žiakov, ktorí ukončili ZŠ v nižšom ako 9. ročníku 
         45790  lesná výroba 
         36860  stavebná výroba  
         31610  praktická žena 
         31780  výroba konfekcie 
         Zoznam uplatňovaných učebných plánov 
         1. 4558402 agropodnikateľ – turistika na vidieku – č. 5 621/1997-152 s platnosťou od  
             1. septembra 1998 začínajúc 1. ročníkom 
         2. 45564 operátor lesnej techniky – č. 11563/1998-212 s platnosťou od 1. septembra  
             1989 začínajúc 1. ročníkom 
         3. 45752 mechanizátor lesnej výroby – č. 7921/1988-221 s platnosťou od  
             1.septembra 1988, začínajúc 1. ročníkom 
         4. 2466209 mechanik opravár – cestné motorové vozidlá – č. 2759/03-43 s platnosťou  
             od 1. septembra 2003, začínajúc 1. ročníkom 

5. 2487201 autoopravár – mechanik – č. CD – 2005- 1690/9707 – 32:093 s platnosťou 
od 1. septembra 2005, začínajúc 1. ročníkom 

         6. 33552 stolár – č. 2869/2001-42 s platnosťou od 1. septembra 2002, začínajúc  
             1. ročníkom 
         7. 45214 lesné hospodárstvo – č. 4348/1993-32 s platnosťou od 1. septembra 1993,  
             začínajúc 1. ročníkom 
         8. 45264 mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – č. 1845/1994- 
             212 s platnosťou od 1. septembra 1994, začínajúc 1. ročníkom 
         9. 45790 lesná výroba – č. 7167/1987-221 s platnosťou od 1. septembra 1988,  
             začínajúc 1. ročníkom 
       10. 3161000 praktická žena – č. 7167/1987-221 s platnosťou od 1. septembra 2000,  
             začínajúc 1. ročníkom 
       11. 36860 stavebná výroba – č. CD –2007- 8754/18122 – 1:093 s platnosťou od 1.   
             septembra  2007 začínajúc 1. ročníkom 
       12. 36612 murár – č. CD –2004 – 6570/14114 –13:093 s platnosťou od 1. septembra   
             2004 začínajúc 1. ročníkom  

13. 3757401 dopravná prevádzka+ cestná a mestská doprava – č. 1335/1999 –41 s    
        platnosťou  od 1. septembra 1999 začínajúc 1. ročníkom 
14. 4210611 agropodnikanie – agroturistika – č. CD –2004 – 13702/27968 – 1:093   
        s platnosťou od 1. septembra 2005 začínajúc 1. ročníkom 
15. Štátny vzdelávací program 42 a 45 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo pre     

              skupiny študijných odborov 
      16.  Štátny vzdelávací program  45 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo pre     
              skupiny  3 ročných učebných odborov 
      17.  Štátny vzdelávací program  45 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo pre     
              skupiny  2 ročných učebných odborov 
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18.  Štátny vzdelávací program  36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia pre skupinu 2   
             ročných učebných odborov 
     19.   Štátny vzdelávací program  36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia pre skupinu 3  
             ročných učebných odborov 

20.   Štátny vzdelávací program  24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba pre  
             skupinu 3 ročných učebných odborov 

21.   Štátny vzdelávací program  37 Doprava, Pošty a telekomunikácie pre skupiny   
             študijných odborov 

22.   Štátny vzdelávací program  31 Textil a Odevníctvo pre skupinu 2 ročných učebných  
  odborov 

23.   Školský vzdelávací program „ Tri duby“ pre jednotlivé študijné a učebné odbory    
        v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie 

 
1 G)  ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ KVALIFIKA ČNÉHO  
         PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKO LY 
 
         Úsek teoretického vyučovania 
         9 pedagogických zamestnancov, všetci  spĺňajú  kvalifikačné predpoklady pre  
         výkon výchovno-vzdelávacej práce. 
         Úsek odborného výcviku 
         14 pedagogických zamestnancov, z toho 1 zamestnanec nespĺňa kvalifikačné   
          predpoklady pre výkon výchovno-vzdelávacej práce  -   nespĺňa odbornú   a    
          pedagogickú spôsobilosť. 
         Úsek výchovy mimo vyučovania  
         2 pedagogickí zamestnanci – spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre výkon výchovno-    
         vzdelávacej práce. 
 
1 H)  ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV  
         ŠKOLY 
 

� 3 pedagogickí zamestnanci ukončili špecializačné vzdelávanie učiteľov v oblasti 
modernizácie vzdelávania na SŠ s podporou IKT 

� 1 pedagogický zamestnanec ukončil kvalifikačné vzdelávanie – vyučenie 
v odbore 

� 1 pedagogický zamestnanec navštevuje kvalifikačné vzdelávanie – magisterské 
štúdium- učiteľstvo profesijných predmetov a technickej výchovy 

� 2 pedagogickí zamestnanci navštevujú funkčné vzdelávanie- riadenie školy 
a školského zariadenia 

1 I)   ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VE REJNOSTI 
         - „Deň Sv. Huberta“ – podujatie pre širokú poľovnícku verejnosť  i milovníkov    
           prírody organizované v areáli SOŠ. Spoluorganizátorom jubilejního 10. ročníka  bola 

 SOŠ,  pod   záštitou Slovenského poľovníckeho zväzu v Bratislave a tri  Okresné 
organizácie SPZ a to Levoča, Gelnica a Spišská Nová Ves, nezisková organizácia Sv. 
Hubert Bijacovce.    V poradí už 10. ročník sa uskutočnil dňa.11. septembra 2010 - 
sobota. 

         - „Burza škôl“ – odborné podujatia organizované pre žiakov a rodičov končiacich tried   
            ZŠ okresu Levoča, Spišská Nová Ves , Gelnica a Poprad  
           Levoča – Poprad- Kežmarok – JESEŇ 2010,  
         - „Predvádzacie akcie“ – firiem vyrábajúcich lesnícku techniku – JONSERED, STIHL,  
           HUSQVARNA, DOLMAR v priestoroch SOŠ pre našich žiakov a fyzické i právnické  
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           osoby z regiónu v priebehu školského roka na základe dohody s firmou. 
         - „Majstrovstvá Slovenska v odborných zručnostiach žiakov SOŠ lesníckych“ –  
           odborné podujatie pre žiakov a zamestnancov škôl, žiakov ZŠ i verejnosť z regiónu,  
            29. –30. 4. 2011 SOŠ Banská Štiavnica 
         - „Týždeň otvorených dverí“ – prezentácia školy pre žiakov a rodičov končiacich tried   
           ZŠ z regiónu - Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Krompachy, Spišský Hrhov,  
           Levoča a pod. – november , december 2010. 

 - 15. ročník „Dňa narcisov 2011“ – škola sa zapojila do projektu po 5 krát, akcia bola   
   úspešná a vyzbierali sme 304,20 € ( 9164,30Sk ). 
 

 
1  J)    ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZA POJENÁ   
 

        V školskom roku 2010/2011 sme sa na našej škole zamerali na menší počet     
        projektov. 

             
     Zoznam podaných a realizovaných  projektov: 
              

P.č. Názov projektu /  
- dátum podania, 
   prihlásenia 

Obdobie  
realizácie 

Požadovaná 
finančná 
čiastka (EUR) 

Prijímateľ 
žiadosti 

Uspeš- 
nosť 
Projektu   
Áno/Nie  

Získané  
Prostried
ky  
( EUR) 

1. Modernizácia 
vzdelávacieho procesu 
na SŠ  

Máj 2009 
Jún 2011 

  
MŠ SR 

 
Áno 

 
9 500 
 

2. Projekt 
 – rekonštrukcia školy 
 

Júl 2009 
Dec. 2010 

 
730 000 

 
MŠ SR/EU 

 
Nie 

 

3. Projekt – kotolňa na 
biomasu 
 

Sept. 2009 
Dec. 2010 

 
920 000 

 
MŠ SR/EU 

 
Nie 

 

4. Premena tradičnej školy 
na modernu 

Marec 2009 
Máj 2011 

212 713 MŠ SR Nie  

5. Enviroprojekt 2011 – 
Náučno- turistický 
chodník 

Apríl 2011 
November 
2011 

2500,- MŠ VVŠ 
SR 

Nie   

6. Poklady môjho srdca – 
obnova vstupnej brány 
kaštieľa 

Jún 2011 
Október 2011 

5100,- Nadácia 
VÚB 

Nie  

 
1 K)    ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ   
           ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU V ŠKOLE 
 
         Výňatok zo správy o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej v dňa   
                 12.11.2010  v SOŠ Bijacovce. 
 
 
          Predmetom školskej inšpekcie bolo: Zriaďovanie tried v študijných a učebných   
         odborov v súlade s platnou legislatívou. 
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1 L)    ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICK ÝCH  
           PODMIENKACH ŠKOLY 
                  
   Škola ma k dispozícií 17 učební, z toho 15 učební pre teoretické vyučovanie vrátane 
detašovaných pracovísk.    
Väčšina z týchto učební je vybavená ako  odborné učebne. Pre potreby praktického 
vyučovania máme dostatok pracovných pre odborné vyučovanie v jednotlivých učebných a 
študijných odboroch a podľa tématickych celkov.  
 
             V podmienkach súčasného financovania školstva  nedošlo k zmene prístupu k školám, 
ktoré k praktickému vyučovaniu pre učebné a študijné odbory  potrebujú pracovať s technikou 
minimálne odpovedajúcich potrebám súšasnej doby. Prostriedky na prevádzkové náklady 
školy sú  pokryté pre základný chod školy a priestor pre obnovu a modernizáciu techniky a 
učebných pomôcok je veľmi obmedzený, zvlášť u učebných a študijných odoboroch pre lesné 
hospodárstvo a autoopravára.  
 
  Na  druhej strane výrobná prax, pre ktorú pripravujeme našich absolventov rýchlo  
 napreduje a tak náš absolvent sa s novou technikou zoznamuje odbornými exkurziami,  
  dohodami na absolvovanie praxe vo firmách a niekedy až po nástupe do zamestnania.  
  Tento fakt si škola uvedomuje a zlepšenie vidíme v dvoch oblastiach – obnovu  
  a modernizáciu techniky prostredníctvom získania prostriedkov z projektových aktivít , 
podnikateľskou činnosťou a na druhej strane dôsledným udržiavaním techniky, ktorú máme. 
Pre odborný výcvik sme  cez rôzne projekty získali prostriedky, ktoré sme použili na nákup  
motorových   píl, krovinorezov, rôzneho ručného mechanizovaného náradia, autodiagnostiky. 
 
  Celkovo možno povedať, že materiálno-technické zabezpečenie spĺňa, až na          
  niektoré  výnimky, požiadavky dané normatívom vybavenia žiaka pre jednotlivé učebné  
  odbory.  Aj napriek ťažkostiam sa nám podarilo udržať a preregistrovať našu Autoškolu     
  pre všetky druhy vodičských oprávnení, t.z. od motocykla, traktora, osobného  
  utomobilu, nákladného auta, čo sa mnohým školám  nepodarilo. 
  Funguje nám zváračská škola pre zváračov základného kurzu pre elektrický oblúk  
  a zváranie v ochrannej atmosfére plynu CO2, čo našim žiakom, ktorí absolvovali tento  
  kurz, umožňuje získať bez väčších problémov zamestnanie. 
  
           Priestorové a materiálno-technické podmienky hodnotíme podľa jednotlivých  
           študijných a učebných odborov: 
 
           Študijný odbor 45564 operátor lesnej techniky a učebný odbor 45752  
           mechanizátor lesnej výroby sú na našej škole nosnými a priestorové a materiálne  
           zabezpečenie je dobré a plne pokrýva normatív.  
           Technické vybavenie však má svoj vek a aj keď po technickej stránke vyhovuje, je tu  
           morálne opotrebenie a potreba strojový park modernizovať. Týka sa to najmä  
           nákladného automobilu s hydraulickou rukou . Kúpou dvoch 9 miestných mikrobusov  
           sme zabezpečili hospodárnejšiu prepravu  žiakov  napracoviská v lese. Produktívne   
           práce v týchto odboroch robíme v okolitých lesoch:  
           Lesy SR š. p., OZ Prešov, lesný obvod Spišské Podhradie, PRO POPULO  
           s.r.o., Urbárske a mestské lesy. Teší nás konštatovanie, že s našou prácou sú majitelia   
           lesov spokojní. Pre prácu mimo lesa máme na škole dostatok vhodných priestorov pre  
           opravu a údržbu lesnej techniky a 2 samostatné odborné učebne. 
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           Študijný odbor 4558402 agropodnikateľ so zameraním na turistiku na vidieku          
           je po stránke priestorovej i materiálnej na odborný výcvik vybavený veľmi dobre. Pre  
           tematické celky súvisiace s prácou s mechanizmami pre rastlinnú a živočíšnu výrobu  
           máme vytvorené vhodné pracoviská na miestnom Roľníckom družstve v Bijacovciach,  
           pre ostatné tematické celky možnosť pracovať u súkromných spoločností, ktoré   
           podnikajú v oblasti agroturistiky, poľnohospodárstva a ovocinárstva.  
          Máme nové priestory pre spoločensko-kultúrne podujatia s možnosťou  
           poskytovania stravy, ktoré budú slúžiť ako jedno z pracovísk pre odborný výcvik. Celý  
           región Spiša s množstvom kultúrnych pamiatok, prírodou, tiež s areálom našej školy  
           v historickom kaštieli poskytuje námety pre aktivity na odbornom výcviku.  
            Na škole sme zriadilii danieliu oboru ,   besiedku s kamenným krbom s výhľadom na 
           Spišský hrad, plochu kde môžeme vykonávať spoločenské aktivity spojené  
           s nácvikom pre budúcich turistov  – zákazníkov. Máme vytvorený menší ovocný sad,  
           lesnú škôlku, skleník, malotraktor s náradím čo je pre praktické vyučovania obzvlášť   
           výhodné. Každoročne škola organizuje vo vlastných priestoroch Deň Sv. Huberta,  kde  
           naši študenti získavajú skúsenosti spojené  s prípravou a organizáciou takejto akcie. 
 
           Učebný odbor 2466204 mechanik opravár so zameraním na lesné stroje  
           a zariadenia, učebný odbor, 2487201 autoopravár – mechanik a nadstavbové  
           štúdium 45264 mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a  
          3757401  dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava majú nároky na  
           priestorové a materiálne vybavenie vcelku blízke - podobné. 
 
           Možno povedať, že čo sa týka priestorového vybavenia, je vyhovujúce i keď čiastočne      
           rozdrobené na menšie dielne a pracoviská.  
           Po materiálnej stránke má škola potrebné dielenské vybavenie pre údržbu a opravu  
           techniky. Zakúpením diagnostického prístroja KT S570 môžu žiaci diagnostikovať   
          každé osobné motorové vozidlo, merať skutočné hodnoty a zároveň získať postup  pre 
          odstránenia závady. V tejto oblasti je zvlášť rýchly technický a technologický pokrok  
           a jeho sledovanie je zvlášť v podmienkach škôl náročné. Riešime to tiež  dohodami  
           o vzájomnej spolupráci s autoopravovňami, ktoré vlastnia modernú techniku,         
           školeniami  majstrov odbornej výchovy, exkurziami žiakov, návštevami autosalónov,  
           predvádzaním techniky. 
 
           Učebný odbor 333552 stolár má na škole vytvorené optimálne podmienky pre 2  
           skupiny žiakov. Žiaľ v tomto školskom roku sme tu nemali žiakov. 
. 
            Pre žiakov 2 ročných. učebných odborov 45790 lesná výroba, 
           36860 stavebná výroba a 31610 praktická  žena sú podmienky na priestor      
            a materiálne vybavenie bezproblémové. Jedná sa o žiakov, ktorí pracujú zväčša   
            s ručným a mechanizovaným náradím, ktoré má škola k dispozícii. Potrebovali by sme   
            však modernizovať prostriedky pre dopravu žiakov na pracoviská v lese – minibusy        
             s počtom 20 – 25 sedadiel. 
            Dievčatá v učebnom odbore Praktická žena majú vytvorené dobré podmienky  pre    
           plnenie osnov v tematických celkoch – varenie, šitie i pestovateľské práce. 

       Dokončili sme  opravu fasády hlavnej budovy školy – kaštieľa a to z vlastných 
zdrojov a vymaľovanie všetkých učební a dielní. 
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1 M)  ÚDAJE O FINANČNOM A  HMOTNOM ZABEZPE ČENÍ  
             VÝCHOVNO - VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY  
 
 

Rozbor hospodárenia k 31. 12. 2010 
 
 

Príloha k účtovnej uzávierke za rok 2010 
 

 Riaditeľstvo SOŠ v Bijacovciach predkladá rozbor hospodárenia s finančnými 
prostriedkami k 31. 12. 2010.  
 
1 Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu sledovaného obdobia v  € 

 

Rozpočet rok 2010 Mzdy Odvody Prevádzka 640 Spolu 

Schválený rozpočet 
škola 

308 800 108 700 115 888 - 533 388 

UR VP - - 8 428 - 541 816 
UR Jubilejné 1 056 - - - 542 872 
UR Odchodné - - - 1 322 544 194 
UR Odstupné - - - 2 644 546 838 
UR MS 548 193 173 - 547 752 
UR Odstupné - - - 4 224 551 976 
UR Jubilejné 707 - - - 552 683 
UR VP - - - 974 - 551 709 
UR MS - - 24 - 551 733 
UR VUC - - - 700 - 551 033 
UR presun - 12 449 - 1630 12 429 - 551 033 
Upravený rozpočet 
k 31.12.2010 

298 662 107 263 136 918 8 190 551 033 

Schválený rozpočet  
Školský internát 

18 500 6 500 7 155 
 

32 155 

UR Jubilejné 393 - -  32 548 
UR - - - 3 216  29 332 
UR presun 815 1 828 - 2 643  29 332 
Upravený rozpočet 
k 31.12.2010 

19 708 8 328 1 296  29 332 

Schválený rozpočet 
Školská jedáleň 

5 160 1 816 4 430 
 

11 406 

UR - - - 1 736  9 670 
UR - - - 967  8 703 
UR presun - 919 2 083 - 1164  8 703 
Upravený rozpočet 
k 31.12.2010 

4 241 3 899 563  8 703 
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2 Plnenie príjmov 
1.1 Bežné príjmy 
� Príjmy z rozpočtu PSK škola:  551 033,00 € 
� Príjmy z rozpočtu PSK ŠI a ŠJ:  38 035,00 € 
� Príjmy z vlastných zdrojov:    48 403,48 €  
 Z toho: 

Príjmy z prenajatých pozemkov: 1,15 € 
Príjmy z prenájmu budov, priestorov, objektov a zariadení :  2 152,37 € 
Platby za predaj výrobkov a služieb (produkt. práce žiakov + kurzy) : 33 646,83 € 
Platby za stravné :  27 491,93 € 
Úroky :   106,38 € 
Vratky : 23,15 € 

Spolu bežné  príjmy: 652 489,81 € 
 
Zostatok z minulého roka 453: 2 073,83 € 
 
3 Čerpanie výdavkov  
3.1 Bežné výdavky:  
 
 610 výdavky na mzdy  

Čerpanie mzdových prostriedkov spolu vo výške :  325 191,64 € 
Škola  
610 VUC – 111  Vlastné ZF – 46  
611 Tarifný plat   257543,02 0 
612 001 Osobný príplatok 21253,71 0 
612 002 Ostatné príplatky 14242,61 0 
613 Pohotovosť 0 0 
614 Odmeny 5621,30 0 
Spolu : 298660,64 0 

 
Školská jedáleň 
610 VUC Vlastné ZF – 46 
611 Tarifný plat   3 101,86 2151,26 
612 001 Osobný príplatok 594,48 311,78 
612 002 Ostatné príplatky 394,83 117,96 
613 Pohotovosť 0 0 
614 Odmeny 150 0 
Spolu : 4 241,17 2581,00 

 
Školský internát 
610 VUC Vlastné ZF – 46 
611 Tarifný plat   15723,11 0 
612 001 Osobný príplatok 745,19 0 
612 002 Ostatné príplatky 999,47 0 
613 Pohotovosť 2141,06 0 
614 Odmeny 100 0 
Spolu : 19708,83 0 
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Škola : Priemerná mzda pedagogického zamestnanca : 728,075 € 
 Priemerná mzda nepedagogického zamestnanca : 584,925 € 
ŠI : Priemerná mzda pedagogického zamestnanca : 522,00 € 
ŠJ : Priemerná mzda nepedagogického zamestnanca : 504,90 € 
 
 Priemerná mzda za všetkých zamestnancov : 642,25 € 
 
Komentár k odmenám : 
Za rok 2010 boli vyplatené odmeny vo výške : 5 871,30 € 
 
 Odmeny  sú za kvalitné plnenie úloh na úseku OV a TV, za realizáciu projektov, 
výrobu výrobkov, za získavanie mimorozpočtových zdrojov v oblasti organizácie, preškolení 
a rekvalifikačných kurzov (autoškola, zváranie, kurzy JMP), organizáciu výchovných 
a stravovacích aktivít pre cudzích záujemcov, za riadenie krúžkov na škole, za vedenie 
kroniky a časopisu „Poddubáčik“, za BOZP, CO a PO na učilišti, prípravu učebných 
pomôcok, technické zabezpečenie motorových vozidiel, za výchovnú prácu s rómskymi 
žiakmi, spracovanie podkladov pre výpočet štipendií. 

 
 620 Poistné a príspevok zamestnávateľa  

Čerpanie odvodov – poistné a príspevok zamestnávateľa je spolu   122 121,91 € 
Škola 
620  VUC – 111  Vlastné ZF – 46 
621 Všeobecná ZP 24951,15 0 
622 Spoločná ZP 109,25 0 
623 Ostatné ZP 5596,10 0 
625 001 Nemocenské poistenie 4221,30 0 
625 002 Starobné poistenie 42884,90 0 
625 003 Úrazové poistenie 2569,30 0 
625 004 Invalidné poistenie 8777,50 0 
625 005 Poistenie v nezamestnanosti 2855,10 0 
625 006 Garančné poistenie 766,50 0 
625 007 Poistenie do rezervného fondu 14532,80 0 
Spolu : 107263,90 0 

 
Školská jedáleň 
620  VUC ZF – 41 Vlastné ZF – 46 
621 Všeobecná ZP 1114,69 753,08 
622 Spoločná ZP 0 0 
623 Ostatné ZP 0 0 
625 001 Nemocenské poistenie 154,10 103,90 
625 002 Starobné poistenie 1549,70 1046,00 
625 003 Úrazové poistenie 87,50 59,20 
625 004 Invalidné poistenie 331,30 223,50 
625 005 Poistenie v nezamestnanosti 109,60 73,90 
625 006 Garančné poistenie 26,70 18,10 
625 007 Poistenie do rezervného fondu 525,10 354,40 
Spolu: 3898,69 2632,08 
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Školský internát  
620  VUC ZF – 41 Vlastné ZF – 46 
621 Všeobecná ZP 2399,04 0 
622 Spoločná ZP 0 0 
623 Ostatné ZP 0 0 
625 001 Nemocenské poistenie 327,90 0 
625 002 Starobné poistenie 3296,60 0 
625 003 Úrazové poistenie 190,60 0 
625 004 Invalidné poistenie 704,80 0 
625 005 Poistenie v nezamestnanosti 233,60 0 
625 006 Garančné poistenie 57,30 0 
625 007 Poistenie do rezervného fondu 1117,40 0 
Spolu : 8327,24 0 

 
 627 Príspevok do DDP  73,04  € 
 
 630 Výdavky na tovary a služby  
 631 Cestovné  
 Za sledované obdobie sa uskutočnili pracovné cesty za účelom školenia, seminárov, 
pracovných porád; skutočné vyúčtovanie cestovných nákladov tuzemských v počte 39 bolo  
396,35 €. 
631001 Cestovné náhrady tuzemské VUC – 111  Vlastné ZF – 46 
Spolu : 31,84 364,51 

 
  632 energie – prehľad spotreby 
Škola 
632 VUC – 111  Vlastné ZF – 46 
001 Energie 59226,42 0 
002 Vodné, stočné 2524,68 0 
003 Telekomunikačné, poštovné  1669,95 590,96 
004 Komunikačná infraštruktúra 2473,27 0 
Spolu : 65894,32 590,96 

 
Školská jedáleň 
632 VÚC ZF – 41  Vlastné ZF – 46 
001 Energie  0 0 
002 Vodné, stočné  96,82 0 
003 Telekomunikačné, poštovné   114,09 94,35 
Spolu : 210,91 94,35 

 
Školský internát 
632 VÚC ZF – 41 Vlastné ZF – 46 
001 Energie 1060,61 0 
002 Vodné, stočné 192,04 0 
003 Telekomunikačné, poštovné   43,28 0 
Spolu : 1295,93 0 
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Škola sleduje samostatne na meracích prístrojoch školu pre výuku TV a OV, ŠI, školskej 
jedálne ako je uvedené a vyčíslené v € 
 
Prijaté opatrenie : 
1. Vedenie školy kladie dôraz na šetrenie energie, vody  telekomunikácií a poštovného. 
Počas prázdnin sa urobili opatrenia pre zefektívnenie a úsporu dotknutých médií tepla, vody a 
el. energie. 
2. V el. energií sme obmedzili osvietenie areálu školy tým, že sme zabezpečili 
senzorovým osvetlením – na pohyb. Znížili sme príkon el. energie výmenou žiaroviek 
s menším príkonom.  
3. V spotrebe plynu škola robí rázne opatrenia : 

• v roku 2002 spotreba plynu 142 241 m3  čo činilo 887 157,- Sk (29 448,22 €) 
• v roku 2003 spotreba plynu 130 758 m3  čo činilo 1 193 507,- Sk (39 617,17 €) 
• v roku 2004 spotreba plynu 117 404 m3  čo činilo 1 108 486,- Sk (36 794,99 €) 
• v roku 2005 spotreba plynu 122 155 m3  čo činilo 1 330 353,57 Sk (44 159,65 €) 
• v roku 2006 spotreba plynu 105 966 m3  čo činilo 1 420 998,- Sk (47 168,49 €) 
• v roku 2007 spotreba plynu   98 529 m3  čo činilo 1 185 763,- Sk (39 360,12 €) 
• v roku 2008 spotreba plynu   92 326 m3  čo činilo 1 477 800,- Sk (49 053,97 €) 
• v roku 2009 spotreba plynu   92 801 m3  čo činilo 46 031,58 € (1 386 747,39 Sk) 
• v roku 2010 spotreba plynu 109 864 m3  čo činilo 52 281,18 € (1 575 022,82 Sk) 
 

aj napriek týmto krokom sa nám nedarí po finančnej stránke znižovať náklady. 
 
  633 materiál  
Škola 

 Prostriedky VUC – 111  Vlastné ZF – 46 
633spolu 23333,72 7385,16 

 
Školská jedáleň 

 Prostriedky VUC – 41  Vlastné ZF – 46 
633  spolu 0 21747,76 

 
Školský internát 

 Prostriedky VUC – 41  Vlastné ZF – 46 
633  spolu 0 173,44 

  
 Tieto výdavky sa použili na plynulé zabezpečovanie chodu školy po hygienickej, 
výchovno-vzdelávacej, bezpečnostnej a technicko-ekonomickej činnosti.  
  
634 dopravné 
SOŠ prevádzkuje : 
  10 motorových vozidiel 
    2 traktory  
    1 motocykel                                         spolu  16 ks 
    2 špeciálne lesné stroje – LKT 
    1 UKT  

 Prostriedky VUC – 111  Vlastné ZF – 46 
634 spolu  3507,80 8961,59 
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 Škola používa tieto dopravné prostriedky, motocykle a špeciálne lesné stroje na výučbu  
a zabezpečovanie chodu prevádzky. Tieto stroje sú prevážme zastarané. Výdavky na PHM, 
údržbu a celú prevádzku sú vysoké vzhľadom na zastaranosť a opotrebovanosť strojového 
auto parku.  
  635 údržba 
Škola 

 Prostriedky VUC – 111  Vlastné ZF – 46 
635 spolu 3663,50 1564,99 

 
Školská jedáleň 

 Prostriedky VUC ZF – 41 Vlastné ZF – 46 
635 spolu  0 456,71 

 
Školský internát 

 Prostriedky VUC ZF – 41 Vlastné ZF – 46 
635 spolu  0 235,62 

  
   636 nájomné 
Škola 

 Prostriedky VUC - 111 Vlastné ZF – 46 
636 spolu  9 174,16 420,46 

 
- škola prenajíma priestory na výučbu rómskych žiakov priamo v osadách, nakoľko by títo 
žiaci  sami do školy v Bijacovciach nedochádzali. 
Žehra      nájom   166,00 € / mesiac 
Rudňany nájom   166,00,€ / rok 
Bystrany nájom 8 200,00 € / rok 
  
  637 služby  
Škola  

 Prostriedky VUC - 111 Vlastné ZF – 46 
637 Spolu  31313,12 3366,07 

 
Školská jedáleň  

 Prostriedky VUC ZF – 41 Vlastné ZF – 46 
637 Spolu  352,23 549,04 

 
Školský internát  

 Prostriedky VUC ZF – 41  Vlastné ZF – 46 
637 Spolu  0 139,55 

 
 640 bežné transfery 
 
Z prostriedkov VÚC : 

–  odstupné 6 868,00 € 
–  odchodné 1 322,00 € 

Z vlastných prostriedkov:  
 - odstupné 1 056,00 € 
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Z vlastných prostriedkov : 
                   - vyplatenie dočasnej práce neschopnosti  ZF – 46 394,51 € 
                   - vyplatenie dočasnej práce neschopnosti ŠJ 68,45 € 

 
3.2 Kapitálové výdavky 
 
Kapitálové výdavky nám neboli priznané  
Rekonštrukcia a modernizácia ZF 46 7 852,11 € 

   
4 Celkové zhodnotenie príjmov a výdavkov – výsledok hospodárenia 
 
Zostatok prostriedkov k 01.01.2010: 2 073,83 €  
Príjmy spolu:  652 489,81 € 
Výdavky spolu : 649 776,40 € 
Zostatok prostriedkov k 31.12.2010: 4 787,24 €  
 
Záväzky : 
 
� Sociálny fond 1 752,76 € 
� Dodávatelia 23 383,07 € 
� Zamestnanci     0 € 
� ZP a soc. poisťovňa 12 285,48 € 
� Daň zo mzdy 1 346,91 € 
� Daň z príjmu 1 699,19 €  
� DPH 844,97 € 
� Ostatné záväzky 20 622,93 € 
� Časové rozlíšenie 221 569,31 € 
Spolu  283 504,62 € 

 
Pohľadávky : 
 
� Odberatelia 19 814,03 € 
� Ostatné pohľadávky 315 6 087,03 € 
� Iné pohľadávky 378 742,79 € 
� DPH 0 € 
� Náklady budúcich období 1 365,20 € 

Spolu : 28 009,05 € 
 
Náklady spolu: 753 026,56 € 
– z toho odpisy: 71 452,74 € 
 
Výnosy spolu: 787 342,68 € 
 
Splatná daň z príjmov: 1 346,91 € 
Dodatočne platená daň 404,01 € 
 
Výsledok hospodárenia po zdanení: 29 565,20 € 
5 Peňažné fondy 
 
1. Sociálny fond 
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Tvorba sociálneho fondu je 1,5 % z miezd. Jeho použitie je na príspevok na stravu pre 
zamestnancov, nákup vecných darov pri životnom jubileu zamestnancov a príspevok pre 
zamestnanca na DDP. 

Zostatok k 31. 12. 2010   1 752,76 € 
 
 

6 Záverečný komentár k rozpočtu k 31. 12. 2010 
 
 Škola má nedostatok prevádzkových prostriedkov na prevádzku aj napriek 
každoročnému udržiavaniu počtu žiakov nad 300. 
 
V školskom roku 2010/2011 od 1. 9. 2010  je prepočet žiakov 284. 
 
Príčiny nedostatku finančných prostriedkov : 
- nárast cien energie, tovarov a služieb 
- zvýšené režijné poplatky PZP MV, revízie, poistenie 
- náročné učebné odbory ( vybavenie OOPP, BOZP, doprava ... ) 
- kombinované triedy 2 – 3 skupiny 
- staršie budovy energetický náročné, ktoré majú zlé tepelno-izolačné vlastnosti 
( okná, dvere, obvodové murivo ) 
- vysoký priemerný vek zamestnancov, ktorý zvyšuje čerpanie mzdových 
prostriedkov 
- krátenie pridelených prostriedkov z VÚC. 
 
SOŠ v Bijacovciach nemá vykryté základné prevádzkové náklady : 
- spotreba plynu, el. energie, vody  
- revízie vyplývajúce zo zákona (revízie el. inštalácie, kotolní, výťahov 
komínov, tlakových nádob, hasiacich prístrojov)  
- na úhradu poistenia majetku /nebezpečenstvo vzniku požiaru, plyn/ a 
poistenie žiakov školy /rizikové práce s pílou/ 
- na obnovu technického vybavenia 
- na úhradu zákonného poistenia motorových vozidiel 
- nákup hasiacich prístrojov 
 

Treba podotknúť, že škola podstatne znížila neuhradené záväzky tým, že sa 
zabezpečili finančné prostriedky zvýšenou vlastnou aktivitou a racionalizačnými opatreniami.  

Taktiež pridelenie vyššej dotácie na žiaka od roku 2009 pomohlo plynulému 
financovaniu nákladov. 
  
V Bijacovciach, 25. 01. 2011 
Vypracoval: Bc. Jana Šajnová 
 
Schválil: Ing. Pavol Sedlák, riaditeľ školy 
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1. N)   PLNENIE KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY V ŠKOLSKOM   
           ROKU 2010/2011 

 
            Strategické ciele školy pre školský rok 2010/11 boli: 

- Rozšíriť ponuku učebných a študijných odborov 
Plnenie:  - bol schválený nový dvojročný učebný odbor výroba konfekcie a je 
zaradený do siete 
- 4- ročný študijný odbor požiarnik schválený nebol. 
 

- Udržať počet žiakov a tried, minimálne 15 tried a 320 – 380 žiakov. 
      Plnenie: - počet žiakov k septembru 2010 bol 284v 16 triedach. 
 
- Vytvori ť podmienky pre širšie uplatnenie výpočtovej techniky a nových IKT do 

procesu vyučby, ale aj riadenia školy. 
      Plnenie: Škola zakúpila nové počítače z projektov:  Modernizácia vzdelavácieho  
      procesu na školách 8 PC + 3 notebooky . 
       Z  projektu Infovek boli zakúpene 4 notebooky. Z vlastných zdrojov boli zakúpené 2    
       PC. 
 
- Zapájať sa do rôznych projektov za účelom získania mimorozpočtových zdrojov. 

Plnenie: Informácie o tomto bode sú v časti 1 j a 1 m. 
 

- Organizovať nábor žiakov, dní otvorených dverí a iné formy prezentácie školy. 
Plnenie: Dní otvorených dverí sa uskutočnili v mesiaci november 2010 a škola sa tiež 
trikrát zúčastnila na prezentácií škôl v Spišskej Novej Vsi,  v Levoči a v Poprade 
organizovaných ÚPSVaR. 
   

- Vytvárať podmienky pre pokračovanie tradície poľovníckych „ Dni sv. 
Huberta“. 
Plnenie: Dňa 11. 9. 2010 sa uskutočnil už 10. ročník Dňa sv. Huberta. 

 
- Pokračovať v plnení strategického plánu školy podľa vzoru SIAST v projekte 

ITAD 
Plnenie: Projekt ITAD  ( SR – Kanada) bol úspešne ukončený k 30.6.2010. 
 

- Riešiť energetickú náročnosť vykurovania objektov školy alternatívnymi 
zdrojmi – biomasa, slnečné kolektory a pod. 
Plnenie: Bola zrealizovaná výstavba kotolne na spaľovanie palivového dreva  
v budove kaštieľa, kde ročná úspora na spotrebe plynu predstavuje cca 40 %. 
 

- Neustále  zlepšovať materiálne vybavenie a personálne obsadenie na SOŠ. 
      Plnenie: Napriek nedostatku finančných prostriedkov škola z vlastných zdrojov      
      zabezpečila nákup PC, nákup inventáru v DM, nákup motorových vozidiel pre    
      modernizáciu cvičných vozidiel v autoškole. V tomto školskom roku sme dosiahli  
      maximálnu odbornosť v  vyučovaní za posledné roky.  
  
-     Pokračovať v investičnej výstavbe. 

      Plnenie: V roku 2009 boli podané 2 projekty a to:  Rekonštrukcia SOŠ Bijacovce –   
       priestory pre odborný výcvik v hodnote 700. 000 eur. Centrálna kotolňa na biomasu   
       v hodnote 900.000 eur. Projekty zatiaľ neboli schválene. 
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       -    Zlepšiť pracovnú klímu v škole, otvorenú komunikáciu s cieľom hľadania      
             zvyšovania úrovne vzdelávania a nových prístupov, v zmysle záverov   
             komplexnej inšpekcie. 

Plnenie: Na škole sme nezaznamenali žiadne sťažnosti, udania ani anonymne 
sťažnosti. 

- Umožniť zamestnancom doplnenie a zvýšenie dosiahnutého vzdelania.  
Plnenie: viď. Bod 1H 

 
 
1 O)   OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSL EDKY  
          A OBLASTI, V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY A TREB A ÚROVEŇ  
          VÝCHOVY A VZDELÁVANIA ZLEPŠI Ť VRÁTANE NÁVRHOV OPATRENÍ 

         
     SWOT analýza 

              SWOT analýza identifikuje silné a slabé stránky, možnosti a prekážky nielen našej  
           školy, ale aj spoločnosti či slovenského systému stredného školstva  ako takého. 
 
             SILNÉ STRÁNKY  
� Priestory na výučbu sú vyhovujúce, aj  keď je škola situovaná v  starom kaštieli. 

� Súčasné odbory sú vyhovujúce, i keď možnosti na ďalší rozvoj určite existujú. 

� Škola používa moderné informačné a komunikačné technológie, je zapojená do 
realizácie rôznych projektov (Infovek, Poznaj svoje peniaze, Phare a pod.) 

�  Počet žiakov za posledných päť rokov sa pohybuje nad 300 žiakov.  

� SOŠ v Bijacovciach je progresívna škola, ktorá je otvorená novým myšlienkam 
a dokonca víta zmenu. 

� Vysoko kvalifikovaný manažment aj pedagogický zbor, zamestnanci školy sú 
kreatívni, iniciatívni a majú dobrú víziu o škole v budúcnosti. 

� Škola uplatňuje možnosti úpravy obsahu vzdelávania a učebných plánov, ako aj 
možností výberu zo širokej škály voliteľných odborov. 

� Na škole sa uplatňujú nové vyučovacie metódy. 

� Odbory sú úzko prepojené s okolitým prostredím a jeho možnosťami. 

� Absolventi škôl vykazujú pomerne vysokú mieru zamestnanosti. 

� Vysunuté pracovisko v Bystranoch, Žehre  a Rudňanoch pre štúdium Rómov, kde 
pracujú zamestnanci zapálení pre prácu s rómskymi žiakmi. 

� Aktívna činnosť v oblasti ďalšieho vzdelávania formou akreditovaných 
rekvalifikačných kurzov. 

� Škola organizuje rôzne kultúrno-spoločenské  podujatia, ako sú Dni svätého Huberta, 
prehliadka dychových hudieb a iné. 

� Škola má podnikateľskú činnosť a využíva aj prenájom voľných kapacít v technickom 
a materiálnom vybavení školy za účelom finančného profitu. 
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             SLABÉ STRÁNKY  
� Strecha a vonkajšia fasáda potrebujú rekonštrukciu. 

� Vzťahy medzi školou a komunitou sú slabšie, nakoľko rodičia nejavia o štúdium deti  
záujem. 

� Nedostatok moderného vybavenia v dôsledku nízkeho prídelu finančných 
prostriedkov. 

� Príjmy z podnikateľských aktivít sa používajú na prevádzku školy a nie na jej rozvoj. 

� Nedostatočné prepojenie školy s  hospodárskou sférou a zamestnávateľmi. 

� Nevhodná lokalizácia školy v sociálne slabom regióne a hlavne mimo mesta či 
väčšieho centra. 

� Vysoká miera predčasného odchodu rómskych žiakov zo školy po prvom ročníku. 

� Vysoká miera nezamestnanosti hlavne medzi rómskou populáciou. 

� Nedocenenie významu vzdelávania u Rómov. Vzdelávanie nezaujíma v hodnotovej 
orientácií Rómov významnejšie postavenie. 

� Platná školská legislatíva neumožňuje školám prispôsobiť predmety a odbory 
miestnym potrebám. 

� Absencia odborov, ktoré by vychádzali z rómskych špecifík. 

� Absencia špeciálnych pedagógov, rómskych asistentov a školského psychológa. 

� Nedostatok priestorov, ale hlavne materiálno-technického vybavenia pre realizáciu 
mimoškolských aktivít. 

             MOŽNOSTI  
� Flexibilnejšie zákony v oblasti školstva by škole umožnili slobodnejší rozvoj 

a následné uskutočnenie jej zámerov. 

� Rozšíriť a uviesť do praxe učebné odbory -   krajčírstvo, záhradníctvo, verejnú správu, 
marketing a starostlivosť o starších občanov. Zvážiť možnosť zavedenia učebného 
odboru  krajčírka a predavačka. 

� Rozšíriť ponuku odborov pre rómske obyvateľstvo, hlavne v oblasti remesiel a malého 
podnikania 

� Zaviesť multikultúrne vzdelávanie pre rómske obyvateľstvo, ktoré odzrkadľuje 
prítomnosť, ale aj históriu tohto etnika.  

� Vyvinúť odbory, ktoré budú spĺňať štandard Európskej únie, aby sa zvýšili šance 
študentov na zamestnanie v rámci Európskeho spoločenstva. 

a) odbory by mali mať silný spoločný základ 

b) odbory by mali zahŕňať výučbu cudzích jazykov 

c) odbory by mali zahŕňať základy práce s informačnými technológiami, 

d) výučba by mala zdôrazňovať aj zodpovednosť, samostatnosť, kreativitu a pracovnú   

    morálku študentov. 

� Pouvažovať o zavedení programu „Vzdelávacích mostov“  na dodatočnú prípravu 
študentov zo znevýhodnených skupín na štúdium na strednej škole. 
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� Zabezpečiť rozšírenie študijných odborov zriadením Strednej odbornej školy či 
pomaturitného štúdia.   

� Rozvinúť krátkodobé neformálne kurzy (bez vystavenia  dokladu o absolvovaní) pre 
Rómov v nasledujúcich oblastiach: 

a) umelecké kováčstvo 

b) murárske práce 

c) košikárstvo, modelárstvo či maľovanie 

d) starostlivosť o bývanie a rodinu 

e) kurz tanca a spevu 

f) kultúrne dedičstvo rómskeho etnika 

� Vytvoriť väčší priestor pre participáciu rómskych rodičov pri tvorbe koncepcie 
a pravidiel v škole. 

� Zapojiť do odbornej prípravy kvalifikovaných Rómov. 

� Zmena systému finančných tokov v školstve pri vzdelávaní Rómov. 

� Pokračovať v systéme celoživotného vzdelávania vybudovaním vzdelávacieho 
strediska. 

� Zvyšovať vlastné zdroje – príjmy. 

� Využívať ponúkané možnosti čerpania finančných zdrojov z rôznych fondov 
Európskej únie. 

                PREKÁŽKY 

� Boj o žiakov medzi strednými školami 

� Nízka vedomostná úroveň žiakov prichádzajúcich na našu školu 

� Limitované finančné prostriedky na vybavenie a prevádzku 

� Nepripravenosť a neochota zamestnávateľov poskytovať vykonávanie odbornej praxe 
a praktického výcviku žiakov SOŠ.  

� Schvaľovanie nových odborov trvá príliš dlho, a tak spomaľuje progresívny vývoj 
školstva 

� Zhoršenie sociálnych podmienok Rómov, čím sa ešte viac prehlbujú sociálne rozdiely 
medzi rómskymi a nerómskymi obyvateľmi. 

� Slabá motivácia zamestnancov pre prácu so žiakmi na SOŠ, nízke ohodnotenie 
pedagogickej práce. 
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           V školskom roku 2010/2011 sme boli spokojní s výsledkami práce v týchto          
           oblastiach: 
           Olympiády:    
 

Uskutočnili sa školské kolá z anglického  a nemeckého jazyka. Školského kola sa 
zúčastnilo  5 žiakov NEJ, 6 žiakov ANJ. Víťazom školského kola v anglickom jazyku 
bol žiak  1. ročníka Marek KOPERDÁK, ktorý reprezentoval školu na obvodnom kole 
v Poprade a umiestnil sa v katefórií 2D na 7. mieste ( január 2011).  
Víťazom školského kola v nemeckom jazyku bol žiak Aleš MICHALÍK zo 4. ročníka, 
obvodného kola sa nezúčastnil. 
Za prípravu školského kola a reprezentáciu nášho žiaka patrí poďakovanie Ing. 
Šmihuľovej a Ing. Bučákovi. 

      
                                    
           Športová činnosť a športové súťaže 
 
           Žiaci našej školy reprezentovali školu v  týchto  športových súťažiach , ktoré   
           organizoval okres   Levoča:  

� obvodné (okresné) kolo žiakov SŠ vo futbale – školu reprezentovalo družstvo 
žiakov v počte 14 a obsadili pekné 2. miesto ( november 2010), 

� október 2010 – strelecká súťaž – maloražkový štvorboj o putovný pohár 
predsedu OKO SPZ Levoča – školu reprezentovalo družstvo v zložení 2 žiaci + 
pedagogický zamestnanec a obsadili pekné 4. miesto, 

� november 2010 – školská súťaž s dlhoročnou tradíciou „Beh ku Dňu študenstva“ 
– víťazom bol žiak Marcel SMOLEŇÁK z 3. ročníka, 

� december 2010 – školská súťaž s tradíciou „ Vianočný turnaj v halovom 
futbale“- víťazom boli žiaci  triedy II. NŠ, 

� február 2011 – účelový kurz – plavecký výcvik žiakov 1. ročníka na plavárni 
v Spišskej Novej Vsi, 

� obvodné ( okresné) kolo žiakov SŠ v stolnom tenise – školu reprezentovali 4 
žiaci a obsadili 4. miesto ( marec 2011), 

� marec 2011 – školská súťaž v stolnom tenise – víťazom sa stal žiak 2. ročníka 
René KOČIŠ, 

� máj 2011 – strelecká súťaž – okresný prebor v maloražkovom štvorboji, ktorý 
organizovala OKO SPZ Levoča – školu reprezentovalo družstvo 3 žiakov 
a obsadili pekné 3. miesto. 

  Okrem uvedených športových súťaží a aktivít  naša škola organizovala ďalšie        
  športové aktivity, ktoré sú súčasťou  školského vzdelávacieho programu,    
  záujmových útvarov na škole a  výchovy mimo vyučovania. 

 
                   Za prípravu žiakov, realizáciu športových aktivít a súťaží  patrí poďakovanie   
                   V.Tenkáčovi ,Ing. Štofkovi a vedúcim športových krúžkov. 
 
            Kultúrne a spoločenské podujatia 

� spoločenské podujatie pre žiakov 1. ročníka v prevedení imatrikulačných tradícií 
v spoločenskej miestnosti SOŠ – október 2010, 

� vydávanie školského časopisu „Poddubáčik“ v šk. roku 2010/2011 – 4 krát, 
� vedenie školskej kroniky, 
� návšteva filmového predstavenia žiakov našej školy v kine v Spišskom Podhradí 

s názvom  „KAJÍNEK“ – november 2010, 



 27

� výchovný koncert pre žiakov našej školy, ktorý zabezpečila agentúra LETart 
production so sídlom v Martine – uskutočnil sa protidrogový koncert 
v spoločenskej miestnosti našej školy s názvom „SCHODY  DO  SEBA“- 
december 2010, 

� výchovný koncert pre žiakov našej školy, ktorý zabezpečila agentúra agentúra 
LETart production so sídlom v Martine – uskutočnil sa protidrogový 
a antidiskriminačný koncert v spoločenskej miestnosti našej školy s názvom „ŽI 
A NECHAJ ŽIŤ“ – február 2011. 
Za uvedené aktivity patrí poďakovanie Ing. Dilongovej, Ing. Gubkovej a  
PhDr. Vilčkovej. 

 
            Prednášky, besedy , exkurzie 
 

� predvádzacie podujatia firiem vyrábajúcich lesnícku techniku v priebehu 
školského roka 2010/2011 – firma JONSERED, HUSQVARNA a STIHL, 
DOLMAR, 

� odborná exkurzia  a aktívna účasť žiakov na „poľovačke s dravcami“, ktorú 
organizoval   Slovenský klub sokoliarov v priestoroch našej školy a okolitých 
poľovníckych  združeniach – november 2010, 

� pre končiace ročníky školy  prednáška v spolupráci s ÚP v Levoči –  „Prvý 
kontakt  s trhom   práce „ – apríl 2011, 

� pre končiace ročníky školy v spolupráci s Odborovým zväzom drevo, lesy, voda  
          v Bratislave – prednáška na tému „BOZP“ v rezorte LH“ – apríl 2011, 
� beseda pre žiakov končiaceho ročníka  v spolupráci s Maklérskou spoločnosťou 

OVB ALFINANZ Slovensko a.s. na tému „Chceš lepšiu budúcnosť“- apríl 2011 
� v šk. roku 2010/2011 sme uskutočnilo  málo odborných exkurzií, lebo škola nemá 

vhodný dopravný prostriedok a objednávanie autobusu je finančne nákladné pre 
naších žiakov.  

 
1 P)   VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝ KON POVOLANIA   
          A UPLATNENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU ALE BO ICH   
          ÚSPEŠNOSŤ PRIJÍMANIA NA ĎALŠIE ŠTÚDIUM 
 
       Absolventi študijného odboru operátor lesnej techniky, učebného odboru mechanik   
          opravár a mechanizátor lesnej výroby získavajú v priebehu štúdia určité osvedčenie  
          a kurzy, ktoré im umožňujú ľahšie sa uplatniť na trhu práce. Absolvujú tieto kurzy: 

 - obsluha a údržba RMRP – ručnej motorovej reťazovej píly 
 - obsluha a údržba ŠLKT – špeciálny kolesový traktor 
 - obsluha a údržba UKT – univerzálny kolesový traktor 
 - obsluha a údržba HR – hydraulická ruka 
 - vodičský preukaz skupiny A, B, T a C 
 - zváranie v ochrannej atmosfére plynov ZM-1 
 - základy poľovníctva pre získanie poľovného lístka. 
 

               Absolventi študijného odboru Agropodnikateľ - v regióne je množstvo drobných   
          firiem, v ktorých môžu byť zamestnaní, resp. je tu množstvo kultúrnych pamiatok  
          a prírodných zaujímavosti, ktoré vytvárajú predpoklady na možnosti podnikania. 
               Absolventi 2 ročnných učebných odborov, ktorí ukončili ZŠ  
          v nižšom ako 9. ročníku sú na 98 % rómski žiaci, ktorí nenachádzajú uplatnenie na trhu  
          práce, ale najväčším problémom je, že do končiaceho 2. ročníka v učebnom odbore  
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          lesná výroba postúpi asi 50 % žiakov a do 2. ročníka v učebnom odbore praktická žena  
          postúpi asi 40 % žiačok. Rómske dievčatá zanechávajú štúdium po ukončení povinnej  
          školskej dochádzky najčastejšie z dôvodu materstva. Vo väčšom meradle sa vyskytlo aj  
          vycestovanie za prácou do zahraničia. 
 
               Z evidencie nezamestnaných na úradoch práce a zo spätnej väzby od žiakov  
          a rodičov môžeme konštatovať, že naši žiaci nachádzajú uplatnenie v praxi až na 85 –  
           90 %, sporadicky sú evidovaní ako nezamestnaní. Vzhľadom na osvedčenia  
          získané v škole absolventi pracujú v SR, ČR, ale aj v ostatných štátoch EÚ.  
               V oblasti prijímania žiakov na ďalšie štúdium (nadstavbové štúdium) – v poslednom  
          období registrujeme menší záujem asi 50 % príp. odstúpenie od štúdia z dôvodu  
          možnosti získania práce a vidiny pomerne dobrých zárobkov. V oblasti prijímania  
          žiakov na vysokoškolské štúdium sme celkom spokojní. V posledných školských  
          rokoch sú prijatí 2 – 3 žiaci v školskom roku, čo je približne  6-9 % absolventov , ktorí  
          pokračujú v štúdiu na vysokej škole. 
 
    
2    ĎALŠIE INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH   
      VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ŠKOLE  
 

Vyhodnotenie záujmového vzdelávania za školský rok 2010/2011 
 

1. Počet vydaných vzdelávacích poukazov : 284 
2. Počet prijatých vzdelávacích poukazov  : 235 
3. Aktuálny stav ku koncu školského roku : 204 

 
      P.č.  Názov krúžku              počet žiakov 
    

1.   Poľovnícke strelectvo     24 
2.   Ochrana prírody     10 
3.   Šitie       8  
4.   Počítačové hry      8 
5.   Futbalový      20 
6.   Rómske tance      13 
7.   Šikovné ruky      18 
8.   Redakčný      7 
9.   Nemecký jazyk     9 
10.   Anglický jazyk     9 
11.   Šikovné ruky      20 
12.   Poľovníctvo      12 
13.   Práca s drevom     7 
14.   Háčkovanie      15 
15.   Lesné stavby      5 
16.   Výtvarnícky      21 
17.   Motoristický      16 
18.   Mladý poľovník     13   
Spolu :        235    
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Vyhodnotenie činnosti vo výchove mimo vyučovanie v šk. roku 
2010/2011 

 
 
 V školskom roku 2010/2011 sa do školského internátu prihlásilo 31 žiakov. 
Z prihlásených skutočne nastúpilo 26 žiakov. Počet ubytovaných žiakov v priebehu školského 
roka sa menil a približne od polovice novembra sa ustálil na počte 20 žiakov. V priebehu 
septembra a októbra na vlastnú žiadosť odišlo z internátu 6 žiakov. Pre tento nízky počet bola 
zo žiakov vytvorená jedna výchovná skupina, ktorá bola zložená zo žiakov 1. – 3. ročníka 
SOŠ, dvaja žiaci tretieho ročníka štvorročného študijného odboru OLT a piati žiaci 
nadstavbového štúdia. Vekové zloženie a odborné zameranie bolo veľmi rôznorodé, a preto 
zosúladiť ich činnosť sa darilo len s veľkými ťažkosťami. Žiaci sa odmietali zapájať do 
činností, ktoré im záujmovo nevyhovovali. 

 Personálne zabezpečovali výchovu mimo vyučovania dvaja vychovávatelia, 
ktorí sa denne striedali pri výchovnej činnosti Jeden vychovávateľ celú činnosť riadil  
a metodicky usmerňoval. 

Celková práca školského internátu bola založená na spolupráci s plánom práce školy. 
Vedúci VMV vypracoval výchovný program školského internátu podľa pokynov 
Metodického centra a na jeho základe  sa tvorili týždenné pracovné plány s výchovnou 
skupinou. Celá činnosť bola rozdelená do  

� Spoločensko-vednej oblasti 
� Kultúrnej a technickej oblasti 
� Mravnej a estetickej oblasti 
� Rozumovej a ekologickej oblasti 
� Športovej a telovýchovnej oblasti 

Dôležitou súčasťou výchovnej činnosti bola krúžková činnosť. V školskom internáte 
pracovali dva krúžky. Futbalový krúžok po celý rok viedol p. vychovávateľ Tenkáč, ktorý sa 
s nimi zúčastňoval súťaží a žiaci pod jeho vedením získali aj dobré umiestnenie v okresných 
súťažiach (2. miesto v okresnej súťaži). Kulturistický krúžok nemal oficiálneho vedúceho, ale 
aj napriek tomu pracoval veľmi dobre. Žiaci chodili do posilňovne poctivo a pravidelne 
a sporadický dozor nad ich činnosťou vykonávali obaja vychovávatelia. Aj keď stolno-
tenisový krúžok v internáte nepracoval, žiaci sa v okresnej súťaži v Levoči umiestnili na 4. 
mieste. O technicky celkom dobre vybavený astronomický krúžok žiaci aj napriek niekoľkým 
pozorovaniam oblohy nemali záujem. 

Študijné výsledky žiakov  nie sú na žiadanej úrovni. Žiaci sa na vyučovanie 
nepripravujú, neštudujú systematicky. Vyhovárajú sa, že majú prax, nemajú sa čo učiť apod. 
Aj napriek zriadenej povinnej hodine štúdia, sa výsledky nezlepšili. Žiaci nechcú študovať 
a učenie je pre nich záťaž. Skoro vôbec nečítajú a žiacku knižnicu navštívili za celý školský 
rok šiesti žiaci a vybrali si najmä obrázkové publikácie. To sa odráža na ich neschopnosti 
plynule hovoriť. Ich hovorený  prejav sa prejavom nedá ani nazvať. Všetok čas venujú 
televízii a hudbe a iným činnostiam, ktoré často hraničia so spoločenskou normou. Televízne 
spravodajstvo nesledujú vôbec a prehľad o kultúre a spoločnosti nemajú žiaden. Politické 
dianie doma a vo svete je pre nich veľká neznáma aj napriek tomu, že možnosti na to majú 
vytvorené. Nedá sa s nimi diskutovať (až na výnimky) o ničom. O ponúkanú činnosť 
v internáte nemajú záujem. Sú až neuveriteľne vulgárni. Počas celého roka najlepšie študijné 
výsledky dosahovali žiaci : Pastirčík, Čupka, Kellner, Kostka, Krempaský a Novák. 
Nedostatočnú pozornosť štúdiu  venovali štandardne slabí žiaci : Mačák, Mertoš, Štrba. 
Výsledky vo vyučovaní sa prejavili aj v správaní sa žiakov. Dobrí v učení boli dobrí aj 
v správaní sa a naopak. 
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Disciplína a správanie idú ruka v ruke so študijnými výsledkami. Hodnotový rebríček 
u nich vôbec neexistuje. Sú drzí, arogantní a nerešpektujú často ani seba. Vzájomne si kradnú 
veci, úmyselne poškodzujú nielen majetok školy, ale aj svoj a svojich spolužiakov. Prevažná 
väčšina žiakov fajčí. Často sme zápasili s indivíduami, ktoré bez akýchkoľvek problémov 
odišli počas štúdia do krčmy. Požívanie alkoholu je pomerne častým problémom ŠI. Za vážne 
porušovanie výchovného programu sme museli pristúpiť k disciplinárnym opatreniam.  
V priebehu roka boli udelené 3 podmienečné vylúčenia (Mačák, Špak, Petráš), 5 prísnych 
pokarhaní a množstvo napomenutí. Chválili sme len výnimočne (Pastirčík, Čupka, Novák, 
Krempaský, Kostka).  Aj napriek modernizácii ubytovacích priestorov si mnohí žiaci tieto 
investície nevážia a stále prevláda sklon k poškodzovaniu majetku, hlavné dverí a skríň. 
Čistota na izbách sa zlepšila hlavne po odstránení starých podlahových krytín a naliatí novej 
podlahy. Žiaci však nie sú naučení žiť v čistom prostredí. Udržiavať poriadok na izbách a vo 
svojich osobných veciach im spôsobuje značné problémy.  

Žiaci úmyselne zavádzajú, klamú nielen nám, ale aj svojim rodičom a podávajú im 
úplne skreslené informácie o ŠI. Spolupráca s rodičmi je veľmi slabá a rodičia často 
nereagujú na naše telefonické, či písomné výzvy. Za celý rok, vrátane ZR, navštívili internát 
piati rodičia. 
 Úrazovosť žiakov  neprekročila zvyčajné medze. Zaznamenali sme 3 ľahké úrazy, 
ktoré sa stali pri športovej činnosti a z neopatrnosti žiakov. 

Stravovacia komisia pri školskej jedálni na tento školský rok menovaná nebola. 
Návrhy a pripomienky žiakov a zamestnancov ku kvalite a množstvu stravy som riešil osobne 
s vedúcou jedálne. 
 Záver : Celkovo hodnotím školský rok za pomerne problémový z hľadiska disciplíny 
a študijných výsledkov žiakov. Žiaci sú neochotní a pohodlní. O ponúkané činnosti nemajú 
záujem, ale sami nedokážu nič navrhnúť. Plnenie povinností, ktoré im vyplývajú 
z Výchovného programu ŠI nerešpektujú a nie sú ochotní zapojiť sa do tvorby týždenného 
plánu  činnosti. Kritizujú radi, ale ani pre seba nie sú schopní a ochotní niečo vytvoriť. 
Komunikácia s nimi je veľmi ťažká a často máme dojem, že sami nevedia, čo by robiť chceli. 
Ako – tak to ešte ide v športe, ale ostatné činnosti, pri ktorých sa od nich vyžaduje vlastná 
aktivita a trocha iniciatívy, je im cudzia. 
 Nábytok v ŠI je prestarnutý a žiaci ho vôbec nešetria. Keď zabudnú kľúče od skrine, 
radšej ju vylomia, než aby to oznámili vychovávateľovi. Mnohokrát opravovaný nábytok sa 
už opraviť nedá. Chýbajú skrine a stoly. Časť váľand sme pri rekonštrukcii vymenili, ale tiež 
len za staré, a tie už tiež dosluhujú. V zime používajú ohrievače, lebo je im zima, čo zvyšuje 
spotrebu elektrickej energie. Nehospodárne narábajú aj s vodou, hlavne teplou. Vodovodné 
a sprchové batérie sú v zlom stave a väčšina z nich prepúšťa. Bolo by vhodné po 30 rokoch 
vymeniť všetky vchodové dvere na bunkách. 
 
 

Ľubomír Tatarko 
   vedúci VMV 
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     Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský 
rok 2010/2011 bola prejednaná na pedagogickej porade dňa 05.09. 2011, na zasadnutí Rady 
školy dňa 29. 09. 2011. 
 
 
V Bijacovcich  04. 10. 2011 
  Ing. Pavol Sedlák 
                                                                                               Riaditeľ školy 
 
 
Odbor školstva  PSK schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach v Strednej odbornej škole v Bijacovciach za školský rok 2010/2011. 
 
 
 
 
                                                                                          Ing. Karol Lacko, PhD. 
                                                                                      Vedúci odboru školstva PSK 
 
 
 
Príloha: 
1. Rozbor hospodárenia k 31.12.2010 
2. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2010 
3. Súvaha k 31.12.2010 
 
 
 
 
 
 


