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a) Základné identifikačné údaje o škole
Názov školy : Stredná odborná škola Andyho Warhola
Adresa školy : Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce
Číslo telefónu : 057/7321348
Číslo faxu : 057/7321766
E-mail : sosaw@post.sk
Zriaďovateľ školy : Prešovský samosprávny kraj
Vedenie školy :
Ing. Eva Solejová, riaditeľka školy
Ing. Vladislav Fejo, zástupca pre TV
Ing. Michal Repčík, zástupca pre OV
Mgr. Karel Mazanec, zástupca pre TEÚ
Darina Galajdová, vedúca výchov.
Rada školy :
Bc. Stanislav Protivňak - predseda RŠ
Mgr. Slavomír Čerevka - pedagogickí zamestnanci
Darina Breciková - nepedagogickí zamestnanci
Martina Maliková - ţiačka
Michal Belej – zástupca rodičov
Miroslav Galan – zástupca rodičov
Monika Nováková – zástupca rodičov
Ing. Ivan Solej – poslanec VÚC
Ing. Milan Bzdil – poslanec VÚC
Mgr. Margita Ďorďová – zástupca zriaďovateľa
Alexander Černega – zástupca zriaďovateľa
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b) Údaje o počte ţiakov školy, vrátane ţiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
Ročník Odbor - učebný

Počet
ţiakov

kód
31522
64562
31610
24780
33552
24662
64562
24662
27382
33552

názov
Krajčír
Kaderník
Praktická ţena
Strojárska výroba
Stolár
Mechanik opravár
Kaderník
Mechanik opravár
Operátor sklárskej výroby
Stolár

II.D

24780
31780

Strojárska výroba
Výroba konfekcie

8
8

III.B

64562
24662

Kaderník
Mechanik opravár

8
9

I. C
I. D
I.E
II. B
II.C

Ročník Odbor - študijný

12
12
8
12
9
12
10
8
8
9

Počet
ţiakov

kód
63176

názov
Obchodná akadémia

III. A

33414
26824
26824
63176
26824

Operátor drev. a nábyt. výroby
Mechanik počítačových sietí
Mechanik počítačových sietí
Obchodná akadémia
Mechanik počítačových sietí
Pracovník marketingu

8
14
12
13
10
15

III.C

64054
33414

Operátor drev. a nábyt. výroby

15

IV.A

33414
64054

Operátor drev. a nábyt. výroby
Pracovník marketingu

15
11

IV.B

26824

Mechanik počítačových sietí

15

I. A
I. B
II.A

Ročník Odbor – nadstavbové štúdium
kód
názov
1. NŠA 2414401 Strojárstvo
3347401 Drevárska a nábytkárska výroba

16

Počet
ţiakov
10
8

2

1.NŠB
2. NŠ

31254

Odevníctvo

15

64264
27334
31254
2414401

Vlasová kozmetika
Sklársky priemysel
Odevníctvo
Strojárstvo

7
1
8
15

d) Údaje o počte prijatých ţiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje
o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie
Študijné odbory – štvorročné denné štúdium
Odbor
kód

názov

63176
26824

Obchodná akadémia
Mechanik počítačových sietí

Počet ţiakov
Počet
prihlásený úspešných
prijatých voľných
miest
ch
v prij. konaní
14
14
14
0
16
16
16
0

Učebné odbory – trojročné denné štúdium
Odbor
kód

názov

64562
31522
24662

Kaderník
Krajčírka
Mechanik opravár

Počet ţiakov
prihlásenýc úspešných
h
v prij.
konaní
10
10
8
8
16
16

prijatých

Počet voľných
miest

10
8
16

0
2
4

prijatých

Počet voľných
miest

10
8

0
2

Učebné odbory – dvojročné denné štúdium
Odbor
kód

názov

61610
33830

Praktická ţena
Spracúvanie dreva

Počet ţiakov
prihlásenýc úspešných
h
v prij.
konaní
10
10
8
8
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Nadstavbové štúdium– dvojročné denné štúdium
Odbor
kód

názov

2414401
64260
31254

Strojárstvo
Vlasová kozmetika
Odevníctvo

Počet ţiakov
prihlásenýc úspešných
h
v prij.
konaní
12
12
12
12
5
5

prijatých

Počet voľných
miest

12
12
5

0
0
1
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e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ţiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelávania
Výsledky hodnotenia a klasifikácie za SOŠ AW:
Prospechový priemer

Počet PsV

Počet PVD

Počet P

Počet N

2,31

28

120

184

5

Výsledky hodnotenia a klasifikácie za jednotlivé triedy SOŠ AW:
Trieda: I. A
RRU
ANJ NEJ J
OBN DEJ MAT INF

Odbor študijný

SJL

63176 obchodná akadémia

2,94 1,54 1,92 2,66 1,5

Ø
BIO POE HOG ADK TVZ TEV EKL

1,94 2,88 2,13 2

2

1,5

1,31 1,88 1,14 1,5

Počet ţiakov

SPR

PsV

PVD

P

N

1,06 1,94

3

6

7

0

Trieda . I.B

Odbor študijný

RRU
SJL ANJ NEJ J
OBN DEJ MTE ODK MAT FYZ INF TEV TEC ELT STN

33414 operátor drevárskej a nábytkárskej
výroby
3,5

2

3,4 3,38 2,75 3,38 3,38 3,13 3,25 3,25 2,88 1,29 3,25 2,75 3,5

Odbor študijný

HW SW
SJL NEJ RUJ ANJ OBN DEJ MAT FYZ INF TEV W
W ZAE TEC OV

26824 mechanik počítačových sietí

3,29 2,17 3

3,5 2,14 3,07 3,43 2,71 3,07 1,36 2,14 2,21 2,36 2,07

1,43

Ø
OV

1,63

Počet ţiakov
PsV

2,96 1
Ø

PVD

P

N

0

6

1

PVD

P

N

1

12

0

Počet ţiakov
PsV

2,52 1
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Trieda: I. C
Počet ţiakov
Odbor učebný

SJL ANJ OBN CHE TEV STZ KST OVN MSL COT OVY

Ø

3152202 krajčír

3,13 2,63 1,75 3

2,31

0

1

9

2

Ø

PsV

PVD

P

N

1,91

3

3

6

0

SJl

1

2,88 3,63 3,13 2,88 3,5

2,75

ANJ OBN CHE TEV EKO ODK ZDR MTE TEC OVY

PsV

PVD

P

N

64562 kaderník
2,58 1,58 1,58 2,17 1,1

2,08 1

2,25 2,42 2,25 1,83

Trieda: I. D
Počet ţiakov
Odbor učebný

SJL ETV MAT TEV ZAS STV VRK OV

Ø

24780 strojárska výroba

3,25 abs

2,36

0

9

3

0

Ø

PsV

PVD

P

N

2,08

1

5

2

0

3,25

1

2,58 2,67 2,08 1,67

SJL ETV MAT TEV RUC SZD VRK PCH OV
31610 praktická ţena
3

abs

2,88

1

2,25 2

1,5

1,7
2,25 5

PsV

PVD

P

N
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Trieda: I. E
Počet ţiakov
Odbor učebný

SJL

ANJ

OBN

EKL

TEV

TEC

EKO

ODK

VYZ

MTE OV

33552 stolár

2,89

3,22

1,67

2,44

1,22

2,78

3

2,78

2,56

2,56

SJL

ANJ

OBN

FYZ

TEV

TEO

EKO

ZAS

STT

TEK OV

2,75

3,13

1,38

2,25

1,13

2,25

2,88

2,25

2,25

2,13

Ø

2,22 2,48

Ø

PsV

PVD

P

N

0

6

3

0

PsV

PVD

P

N

0

7

5

0

2466202 mechanik opravár
1,88 2,08

Trieda: II. A
Počet ţiakov
Odbor študijný

MA
SJL ANJ NEJ RUJ DEJ OBN FYZ T
INF TEV SWW

HWW ZAE

ELE

OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

26824 mechanik počítačových sietí

3,5

3,08

2,25

2,75

2,42

1,67

2,54

0

3

9

0

D
MA
API
SJL ANJ NEJ RUJ DEJ OBN T
TEV NF ADK POE

UCT

TVZ

HVS

SPK

Ø

PsV

PVD

P

N

2,62 2,17 2

1,85

1,69

1,54

1,31

1,87

6

4

3

0

2,5

2,57 3,18 2,5

2,58 2,33 3,17 2,42 1

63176 obchodná akadémia
2,78 2,23 1,69 2,38 1,38 1,23 1,62 1,85
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Trieda: II. B
Počet ţiakov
Odbor učebný

SJL ANJ RUJ TEV INF

EKO MKT ZDR ODK MTE

TEC SVP

CMT

OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

64562 kaderník

2,89 2,75 3,2

2,78

1,9

2,89

1,8

2,28

1

3

6

0

2

3

2,5

2,6

1,7

2

1,1

SJL ANJ NEJ RUJ TEV INF

EKO STT ODK STZ

TEO CMT

OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

4

3

2,57 2,71

2,14

2,85

0

0

7

0

2466202 mechanik opravár
4

3,75 4

1

3

3,14 3

3

Trieda: II. C
Počet ţiakov
TEV

TEC ODK MTE

VYZ

CMT OV

Ø

PsV

PVD

P

N

3,75 3,75 3,38 2,75 3,75

1

3,38 2,88

2,63

2,75

2,79

0

2

7

0

SJL

RUJ EKO CHE TEV

ODK MTE TVA MSK

CMT

OV

Ø

PsV

PVD

P

N

3,5

3,5

1,75

2,75

2,13

2,63

0

4

4

0

Odbor učebný

SJL

33552 stolár

RUJ EKO INF

FYZ

3,38

2,13

2738204 operátor sklárskej výroby
3,13 3,5

1,13

3

2,25

2,38
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Trieda: II. D
Počet ţiakov
Odbor učebný

SJL

OBN

MAT

TEV

ZAS

STV

OV

Ø

PsV

PVD

P

N

24780 strojárska výroba

3

1,33

2,67

1

2,56

2,89

2

2,21

0

6

3

0

SJL

OBN

MAT

TEV

ZAK

KOV

OV

Ø

PsV

PVD

P

N

2,33

1,17

2,33

1

2

2,33

1,5

1,80

0

6

0

0

31780 výroba konfekcie

Trieda: III. A
Počet ţiakov
Odbor študijný

SJL

ANJ NEJ

RUJ

OBN FYZ MAT TEV SWW HWW ELE PRO

POG

OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

26824 mechanik počítačových sietí

3,7

2,78

3,33

2,88

2,4

2,7

1,2

26,03

1

1

8

0

SJL

ANJ NEJ

RUJ

OBN MAT TEV BIO

TEC EKO MKT UCT

TVZ

PVZ OVY Ø

PsV

PVD

P

N

3,2

1,91

1,86

1,8

1,27

1,93

2,07

3

3

9

0

64054 pracovník marketingu

2,67

3,1

2,27

2,8

1,29

1,63

1,87

2,5

2,2

2,07

2,5

2

3,1

2,07

1,8

2,03
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Trieda: III. B
Počet ţiakov
Odbor učebný

SJL

ANJ

NEJ

RUJ

TEV

ZDR

SVP

MTE EKO TEC

CMT USP

PRP

Ø

PsV

PVD

P

N

64262 kaderník

2,25

2,3

2,3

2,5

1,75

2

1,12

1,62

2,12

1,5

1,91

2

1

5

0

SJL

ANJ

NEJ

RUJ

TEV

TEO

ODK STZ

EKO USP

CMT PRP

Ø

PsV

PVD

P

N

3,42

3

3,33

3,66

1

2,85

2,85

2,42

3

2,69

0

1

6

0

2466202 mechanik opravár

3

2,12

1,75

3

2,37

1,71

Trieda: III.C
RRU
ANJ NEJ J
OBN MAT FYZ TEV VYZ MTE EKO TEC ODK PRN OVY

Odbor študijný

SJL

33414 operátor drevárskej a nábytkárskej
výroby

3,67 1,67 3,25 3

1,93

2,67

2,67

1

1,93

2,13

2,07

2,07

2

2,13

1,6

Ø

2,24

Počet ţiakov
PsV

PVD

P

N

0

5

10

0
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Trieda: IV. A
Počet ţiakov
Odbor študijný

SJL ANJ RUJ NEJ TEV

33414 operátor drevárskej
a nábytkárskej výroby
3,86 4

6405400 pracovník
marketingu

2,5 3,87 1,15

MA FY EK
T Z O TEC

VY
Z
TED USP OBN KOC OV

Ø

PsV

PVD

P

N

3,27 2,87 3

3

2,85

0

2

13

0

2,93

3,2

2,73 2,47

2,93

1,73
PP
U

SJL ANJ RUJ NEJ TEV

MK API EK
T NF O UCT

TVZ KAJ

KNJ KRJ

PVZ

TEC

SINF

3,18 2

2,45 1

2

1,45 3

1,91

1,82

1,91

2,55 2,64 1,13

2,45 2

2

1

OP

USP

OVY

Ø

PsV

PVD

P

N

1,91

1,91

1,55

2,03

2

4

5

0

Trieda: IV. B
Počet ţiakov
Odbor študijný

SJL

SW
ANJ NEJ RUJ OBN FYZ MAT TEV EKO W
HWW POG PRO

26824 mechanik počítačových sietí

3,4

3

3,13 4

2,33 2,67 3,07 1,29 2,53 3,13 3

3,27 3,4

USP

OV

Ø

PsV

PVD

P

N

2,53

1,93

2,77

1

3

11

0
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Trieda: I. NŠA
Počet ţiakov

Odbor – nadstavbové štúdium

SJL

ANJ RUJ DEJ NAS FYZ MAT INF

2414401 strojárstvo

3,1

3

SJL

ANJ NEJ RUJ DEJ NAS FYZ MAT INF TEV

2,78 2

1

2

2,6

TEV EKP

1,7

2,4

N

TNI

TIC

TMO VYK TPV ASV ODP

Ø

PsV

PVD

P

2,9

1,9

2,1

2,12

0

5

5

EKP

TEC VYZ KOC MKT TED VKO ODP

Ø

PsV

PVD

P

2,29

3

2,50

0

0

7

2,1

2,1

1,5

1,6

0

N

33474 drevárska a nábytkárska výroba

3,14 4

3

3

2

1

2,29 2,71

1,71

3

3

2,29 3

2,86

2

0

Trieda: I.NŠB
Počet ţiakov

Odbor – nadstavbové štúdium

SJL

NEJ RUJ NAS DEJ CHE MAT INF

EKR ODV

OMO

OEV PPU

ODP

Ø

PsV

PVD

P

N

31254 odevníctvo

2,91

3

2

2

2,73

1,64

1,99

1

13

1

0

2,2

1

2

2

2,45 1,45

2,27

1,09
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Trieda: II.NŠ
Počet ţiakov

Odbor – nadstavbové štúdium

SJL

RUJ DEJ NAS CHE MAT INF TEV UCT EKO

DST

ZOS VYP MKT PRO ODP

Ø

PsV

PVD

P

2733402 sklársky priemysel

2,5

2

1

2

1

1,67

0

1

0

SJL

ANJ RUJ NEJ DEJ NAS CHE MAT INF TEV

ERA

PTP

ZDR VPK UŢV ORS POD

ODP

Ø

PsV

PVD

P

3,4

3

2,7

2,4

2,3

1,4

2,45

1

3

3

SJL

RUJ NEJ DEJ NAS CHE MAT INF

OVY ORG CTE ODV ODP

Ø

PsV

PVD

P

3,5

3

2

2,46

1

3

4

1

1

2

2,5

2

2

1,5

2

1,5

1

N
0

N

0
6426400 vlasová kozmetika

3125400 odevníctvo

3,33 2,83 2

2

3

2

3

2

2,9

4

3,4

2

2,2

2

TEV ERA

3

2

2

2,1

2

1,4

2,1

2,6

2

N

0

Počet ţiakov

Odbor – nadstavbové štúdium

SJL ANJ NEJ RUJ DEJ

MA
NAS FYZ T
INF TEV EPO

2414401 strojárstvo

3,11 4

1,89 2

2,5 2,75 1,84

3

2,11 1,75 2,53

TNI

TE
M

3,11

2,79 1,89

TMO

VY
K
TPV

ODP

Ø

2,42 2,47

1,32

2,44

PsV

PVD

P

N

0

6

9

0
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f) Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní,
v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie
Učebné odbory (denná forma štúdia, 2 roky)
24780
strojárska výroba
27520
výroba úţitkového skla
33830
spracúvanie dreva
31780
výroba konfekcie
31610
praktická ţena
36860
stavebná výroba
45720
poľnohospodárska výroba
Učebné odbory (denná forma štúdia, 3 roky)
2466202
mechanik opravár – stroje a zariadenia
24642
strojný mechanik
2487201
autoopravár - mechanik
33552
stolár
24332
obrábač kovov
24312
operátor v kovoobrábaní a sluţbách
3152202
krajčír (-ka) – dámske odevy
64562
kaderník (-čka)
2738204
operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky
2738206
operátor sklárskej výroby – brúsenie skla
Študijné odbory (denná forma štúdia, 4 roky)
63176
obchodná akadémia
64424
obchodný pracovník (-čka)
33414
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
3137401
operátor odevnej výroby - odevná výroba
26824
mechanik počítačových sietí
64054
pracovník marketingu
4210602
agropodnikanie – poľnohospodárske sluţby
4210608
agropodnikanie – poľnohospodársky manaţment
4210604
agropodnikanie - farmárstvo
4210611
agropodnikanie - agroturistika
42366
ekonomika pôdohospodárstva
82976
fotografický dizájn
8235604
výtvarné spracúvanie skla – maľovanie a leptanie
82406
tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
82696
tvorba nábytku a interiéru
76616
sociálno-výchovný pracovník
24474
mechanik hasičskej techniky
76466
vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
39656
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Nadstavbové štúdium (denná forma štúdia, 2 roky)
2414401
strojárstvo – výroba, montáţ a oprava prístrojov strojov a zariadení
2414402
strojárstvo – obrábanie materiálov
33474
drevárska a nábytkárska výroba
14

27374
31254
64264

sklársky a keramický priemysel
odevníctvo
vlasová kozmetika

Pomaturitné štúdium (denná forma štúdia, 2 roky)
82616
propagačná grafika
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Zoznam učebných a študijných odborov zabezpečovaných v šk.r. 2010/2011
Učebné odbory :
3355200 – stolár – ISCED 3C
33 – spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov
2738200 – operátor sklárskej výroby - ISCED 3C
27 - technická chémia silikátov
2466209 – mechanik opravár – ISCED 3C
24 – strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
6456200 – kaderníčka – ISCED 3C
64 – ekonomika a organizácia sluţieb
3152202 krajčírka – dámske odevy – ISCED 3C
31 – textil a odevníctvo
24708 – strojárska výroba – ISCED 2C
24 – strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
33830 – spracúvanie dreva – ISCED 2C
33 - spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov
31780 – výroba konfekcie – ISCED 2C
31 – textil a odevníctvo
31610 – praktická ţena – ISCED 2C
31 – textil a odevníctvo
Študijné odbory:
6317600 – obchodná akadémia – ISCED 3A
63 – ekonomika a organizácia, obchod a sluţby
3341400 – operátor drevárskej a nábytkárskej výroby – ISCED 3A
33 - spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov
6405400 – pracovník marketingu – cestovný ruch – ISCED 3A
63 - ekonomika a organizácia , obchod a sluţieb
2682400 – mechanik počítačových sieti – ISCED 3A
26 - elektrotechnika
Nadstavbové štúdium :
2414401 – strojárstvo, výroba, montáţ a opravy prístrojov, strojov a zariadení – ISCED 3A
24 - strojárstvo
2733402 – sklársky priemysel – zošľachťovanie skla – ISCED 3A
27 – technická chémia silikátov
3347400 – drevárska a nábytkárska výroba – ISCED 3A
33 - spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov
31254 – odevníctvo – ISCED 3A
31 – textil a odevníctvo
6426400 – vlasová kozmetika – ISCED 3A
64 - ekonomika a organizácia sluţieb
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g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy
Počet zamestnancov ku dňu koncoročnej klasifikačnej porady bol 47 . Z toho :
- pedagogickí zamestnanci : 36
z toho : TV – 23
OV - 12
ŠI - 1
TV – kvalifikovaní : 21
nekvalifikovaní : 1
doplňujúci si vzdelanie : 1
OV - kvalifikovaní : 12
nekvalifikovaní : 0
doplňujúci si vzdelanie : 2
ŠI - kvalifikovaní : 1
nekvalifikovaní : 0
doplňujúci si vzdelanie : 0
- nepedagogickí zamestnanci : 11
Odbornosť vyučovania predmetov :
1. Ing.Fejo Vladislav - vyučoval odborne
2. Ing.Solejová Eva– vyučovala odborne
3. Mgr.Stirčáková Monika– vyučovala odborne
4. Ing.Fecaková Anna– vyučovala odborne
5. Mgr.Lutašová Nadeţda – vyučovala odborne
6. Ing. Repčík Michal – vyučoval odborne
7. Ing.Mazanec Jaroslav – vyučoval odborne
8. Mgr.Gičová Miroslava – vyučovala odborne
9. Mgr. Jarmila Savčáková - vyučovala odborne
10. Ing.Vladyková Zdenka – vyučovala odborne
od 1.2.2011 Ing. Pristašová Martina – vyučovala odborne
11. Ing.Gališin Slavomír – vyučoval odborne
12. Bc. Protivňak Stanislav – vyučoval odborne
13. Petrašovský Eduard – vyučoval odborne
14. Ing. Turcmanovičova Henrieta – vyučovala odborne
15. Bc. Pirová Iveta – vyučovala odborne
16. Mgr. Čerevka Slavomír – vyučoval odborne
17. Ing.Zozuľak Miroslav – vyučoval odborne
18. Ing.Vasilková Mária – vyučovala odborne
19. Mgr.Vojník Miroslav –vyučoval odborne
20. Ing.Veľas Štefan – vyučoval odborne
21. Mgr. Lukačíková Michaela - vyučovala odborne
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22. Mgr. Mazanec Marián - vyučoval odborne
23. Bc. Kohutová Marianna - vyučovala odborne
24. Ing. Murín Alexander - vyučoval odborne
25. Bc. Holzerová Anna –vyučovala odborne
26. Ing.Murdzik Stanislav – vyučoval odborne
27. Ing. Libáková Anna – vyučovala odborne
1. Mgr. Demko Ľubomír –vyučoval neodborne
SJL – odborne, RUJ – odborne, NEJ – odborne, ANJ – odborne, Matem. – odborne, FYZ –
odborne, CHE – odborne, OBN – odborne, NOS – odborne, ETV – odborne, DEJ – odborne,
EKOL – odborne, TEV – odborne, INF – odborne, BIO – neodborne, GEO – odborne, ÚSP –
odborne
-odborné predmety strojárske : odborne
-odborné predmety odevnícke : odborne
-odborné predmety drevárske : 50% odborne, 50% neodborne
-odborné predmety ekonomické : odborne
-odborné predmety elektrotechnické : odborne

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Adaptačné vzdelávanie :

Ing. Pristašová Martina
Mgr. Mazanec Marian
Pristaš Tomáš

Aktualizačné :

Mgr. Savčáková Jarmila
Ing. Gališin Slavomír
Mgr. Gičová Miroslava

Inovačné:

Ing. Fejo Vladislav
Ing. Repčík Michal
Ing. Eva Solejová

Špecializačné:

Mgr. Lukačiková Michaela

Funkčné:

Galajda Michal
Bc. Protivňak Stanislav
Bc. Pirová Iveta

Kvalifikačné:

Šteňko Andrej
Bc.Pirová Iveta
Mgr. Demko Ľubomír

Z celkového počtu 35 pedagogických zamestnancov sa jednotlivých druhov vzdelávania
zúčastňovalo 14 pedagogických zamestnancov, čo predstavuje 40% .
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i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná, záujmová činnosť ţiakov denného štúdia
stredných škôl, ktorej sa venujú v škole v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovania, vo
svojom voľnom čase. Svoju prácu môţu riešiť samostatne, alebo za pomoci konzultanta.
Súťaţ „SOČ“ sa uskutočňuje formou súťaţných prehliadok, kde riešitelia sa prezentujú
riešením teoretických a praktických úloh z oblasti prírodných vied, techniky, zdravotníctva,
ekonomiky, ekológie, poľnohospodárstva, odevnej výroby, histórie, kultúry, pedagogiky
a iných. Súťaţné odbory sa kaţdoročne aktualizujú a spresňujú podľa organizačného
usmernenia „SOČ“, ktoré vydáva odborný garant súťaţných prehliadok Štátny inštitút
odborného vzdelávania a Ústredná komisia „SOČ“. Súťaţných odborov býva v príslušnom
ročníku spravidla 17. Upresňujú sa a aktualizujú predovšetkým v školských objektoch.
Cieľom stredoškolskej odbornej činnosti je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných
a nádejných ţiakov, rozvíjať ich teoretické a praktické schopnosti, viesť ţiakov
k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh.
Školská prehliadka SOČ v našej SOŠ sa uskutočnila dňa 26. januára 2011 v priestoroch
školy. Na tejto prehliadke sa 10 riešitelia prezentovali 7 prácami, kde odbornými radami im
vypomáhali 8 konzultanti z radov učiteľov a majstrov odborného výcviku.
Súťaţné práce boli nasledovné:
Prevodovka -výkresová dokumentácia
súť. odbor č. 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
Riešiteľ:
Galan Miroslav, Janoušek Vladimír
Konzultant: Ing.Gališin Slavomír
Kamerové zabezpečovacie systémy -ochrana majetku školy, multifunkč.ihriska
súť. odbor č. 12 – Elektronika, elektrotechnika a telekomunikácie
Riešiteľ:
Suchý Gabriel, Stebila Juraj
Konzultant:
Ing.Murín, Ing.Veľas
Výroba drevených ikon
súť. odbor č. 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
Riešiteľ:
Cicu Marek
Konzultant:
Mgr. .Demko Ľubomír
Kvalita ubytovacích zariadení v našom regióne
súť. odbor č. 08 – Hoteliérstvo a cestovný ruch
Riešiteľ:
Hupcejová Štefánia
Konzultant:
Bc.Holzerová Anna
Riešené príklady zhodných zobrazení v matematickom softwéri Geo Gebra
súť. odbor č. 02- Matematika,fyzika
Riešiteľ:
Matúš Vavrek
Konzultant:
Mgr.Savčáková Jaroslava
Uplatňovanie marketingových nástrojov v podmienkach mesta Medzilaborce
súť. odbor č. 15 – Ekonomika a riadenie
Riešiteľ:
Deaková Petronela
Konzultant:
Ing.Zozuľak Miroslav
Večerné líčenie
súť. odbor č. 16 – Teória kultúry, umenie umelecká, odevná tvorba
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Riešiteľ:
Konzultant:

Lukačová Jaroslava
Bc.Kohutová Mariana

Úroveň jednotlivých prác hodnotila odborná hodnotiaca komisia, ktorá určila nasledovné
poradie:
1.miesto-Riešené príklady zhodných zobrazení v matematickom softwéri
GeoGebra
2.miesto-Kamerové zabezpečovacie systémy, ochrana majetku školy,multifunkčné ihrisko
3.miesto-Kvalita ubytovacích zariadení v našom regióne
Mimoriadnu cenu poroty získala Jaroslava Lukáčová z II.NŠ tr. za prácu Večerné líčenie. Do
regionálnej prehliadky SOČ postúpila taktieţ práca Uplatňovanie marketingových nástrojov v
podmienkach mesta Medzilaborce.
Regionálna prehliadka SOČ sa uskutočnila 24.febuára 2011.Organizátorom 33.ročníka
bolo Gymnázium Lipany a našu školu reprezentovali ţiaci Suchý, Stebila, Deaková a Jalčová.
Aj napriek tomu, ţe do krajskej prehliadky nepostúpili, treba oceniť ich úsilie pri vlastných
prezentáciách.
Dňa 1.apríla 2011 sa v priestoroch SOŠ Stará Ľubovňa uskutočnila krajská prehliadka
Stredoškolskej odbornej činnosti. Našu školu reprezentovali ţiaci Štefánia Hupcejová, Marek
Cicu a Matúš Vavrek. Svoje vedomosti a zručnosti prezentovali v súťaţných odboroch č.02
Matematika a fyzika, č.08 Hotelierstvo a cestovný ruch, č.16 Teória kultúry, umenie,
umelecká, odevná tvorba.. Štefánia Hupcejová zaujala prácou Kvalita ubytovacích zariadení v
našom regióne a získala pekné 3.miesto. Na 4.mieste sa umiestnili Matúš Vavrek s prácou
Riešené príklady zhodných zobrazení v matematickom softwéri GeoGebra a Marek Cicu s
prácou Výroba drevených ikon.
Záverom, by som sa chcel poďakovať všetkým súťaţiacim a ich konzultantom za
vynaloţené úsilie pri riešení jednotlivých súťaţných prác. Zároveň touto cestou chcem
vyjadriť poďakovanie riaditeľke školy, Ing. Solejovej Eve, za ochotu ,pochopenie a
spoluprácu s metodikom SOČ pri realizácii stredoškolskej odbornej činnosti v našej škole.
Telovýchovná a športová činnosť v SOŠ AW v šk. r. 2010/2011
Realizácia telovýchovných a športových podujatí a súťaţí organizovaných školou
Účasť druţstiev a jednotlivcov školy na telovýchovných a športových podujatiach a súťaţiach
s konkretizáciou dosiahnutých výsledkov.
Ţiaci:
Majstrovstvá Slovenskej republiky v elektronických šípkach ţiakov stredných škôl
Obvodné kolo ţiakov a ţiačok stredných škôl vo volejbale
Obvodné kolo ţiakov stredných škôl v halovom futbale
Prvý krajský kvalifikačný turnaj ţiakov stredných škôl v elektronických šípkach
Druhý krajský kvalifikačný turnaj ţiakov stredných škôl v elektronických šípkach
Tretí krajský kvalifikačný turnaj ţiakov stredných škôl v elektronických šípkach
Obvodné kolo ţiakov stredných škôl v basketbale
Obvodné kolo ţiakov stredných škôl vo futbale
Učitelia:
Volejbalový turnaji o pohár vedúceho Odboru školstva
9 - 12. miesto
Mestská volejbalová liga
4. miesto
Mestská kolkárska liga
4. miesto

D 2. miesto
CH 4.miesto
CH 4. miesto
D 1. miesto
D 1. miesto
D 1. miesto
CH 4. miesto
CH 4. miesto
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V oblasti všeobecno-vzdelávacích predmetov boli organizované podujatia:
Pre všetkých ţiakov školy bola zorganizovaná súťaţ Expert geniality show s nasledujúcimi
výsledkami:
Lukáš Dudič – 1.B. – EXPERT – Planéta Zem – 74 miesto v téme
Martin Kuzma -1.B. – EXPERT – Planéta Zem – 2. miesto v téme
Erik Lindor – 1.B. – TOP EXPERT – 57 miesto
EXPERT – Dejiny – 46. miesto
EXPERT – Planéta Zem – 71 miesto
Michal Chripák – 1.B. – EXPERT – Planéta Zem – 34 miesto v téme
Dávid Duleba – 1.B. – TOP EXPERT – 74 miesto
EXPERT – Planéta Zem – 30. miesto v téme
EXPERT – Ako funguje svet – 74 miesto
Peter Lopata – EXPERT – Anglický jazyk – 99 miesto v téme
Samuel Zavacký – TOP EXPERT – 26. miesto
EXPERT – Ako funguje svet – 36 miesto v téme
EXPERT – Planéta Zem – 16 miesto v téme
Matúš Vavrek – 3.A. – EXPERT – Bity a bajty – 51. miesto v téme
Jaroslav Obertan – 3.A. – TOP EXPERT – 69 miesto
EXPERT – Planéta Zem – 91 miesto v téme
EXPERT – Dejiny – 27 miesto v téme
Dominika Špaková – 3.A. - TOP EXPERT – 52. miesto
EXPERT – Planéta Zem – 30. miesto v téme
EXPERT – Dejiny – 56 miesto v téme
Štefánia Hupcejová – 3.A: - EXPERT – Planéta Zem – 88 miesto v téme
Nikola Gajdičová – 4.A. – EXPERT – Anglický jazyk – 77 miesto v téme
Michaela Šantová – 4.A. – EXPERT – Ako funguje svet – 32 miesto v téme
Pre všetky ročníky SOŠ AW sme zorganizovali súťaţ o najkrajšiu fotografiu prírody. Pre
3. ročníky sme zorganizovali prednášku o budúcom povolaní. A pre 1.C sme vykonali
prednášku o nástrahách pouţívania FB.
Kampaň Červené stuţky bola kampaňou mladých a pre mladých. Niesla sa v duchu hesla
„Aby sme spoločne zastavili AIDS“. Študenti mohli podporiť túto kampaň prostredníctvom
svojej školy viacerými aktivitami v termíne od 01. 09. 2010 do 01. 12. 2010.
V rámci kampane našej školy, boli zrealizované nasledovné aktivity:
10/2010 – zapojenie sa do celoslovenskej výtvarnej súťaţe 14 výtvarnými prácami pohľadnicami s tematikou HIV a AIDS, ktoré vytvorili študenti I. C, I. E a III. A triedy
/Bocková D., Vavrek M., Šantová D., Škovranová V., Ďuricová S., Kizáková F., Laciová E.,
Horváth M., Hovancová M., Jakabová M., Macejková, Belejová M., Gajdošová E./,
11/2010 – výroba červených stuţiek, ktorú zabezpečili študenti II. NŠ a III. A triedy,
12/2010 – zorganizovanie školského kola výtvarnej súťaţe o najkrajšiu pohľadnicu
s tematikou AIDS/HIV, svojim hlasom mohli rozhodnúť nielen študenti, ale aj odborná porota
v zloţení Mgr. Mazanec, Ing. Fejo a Bc. Protivňak. Víťazmi sa stali Vavrek M. a Bocková D.
Cenu pani riaditeľky si prevzali počas Vianočnej akadémie 21. 12. 2010. Odmenu získal
takisto jeden zo 124 hlasujúcich študentov, ktorý bol vyţrebovaný počas rozhlasového
vysielania v ten istý deň,
11-12/2010 – premietanie filmu ANJELI študentom prvých ročníkov,
01. 12. 2010 - v posledný deň kampane sa konala odborná prednáška venovaná problematike
HIV a AIDS, v spolupráci s RÚVZ so sídlom v Humennom, ktorú prezentovala Bc.
Lesňáková,
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1. 12. - Svetový deň boja proti AIDS – nosenie červených stuţiek, ktoré ponúkali
dobrovoľníčky z radu študentov nielen vo vestibule školy ale aj širokej verejnosti nášho
mesta, veľké poďakovanie patrí všetkým študentom a pedagógom, ktorí podporili kampaň
nosením červených stuţiek,
09-12/2010 - aktualizácia nástenných novín, kde si mohli študenti prezrieť viac informácií
o kampani a jej priebehu.
Podporiť zloţku výchovy k manţelstvu a rodičovstvu pomohla aj účasť vo verejnej
zbierke pre Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Zbierka sa
konala
17. 12. 2010, v nej dobrovoľníci, kolektív I. A triedy, oslovoval študentov
a zamestnancov našej školy ale aj obyvateľov Medzilaboriec. Vyzbieraná suma činila
121,81€.
V mene výchovno-vzdelávacieho programu „S Tebou o Tebe“ bol v mesiaci február
dievčatám I. ročníkov odovzdaný balíček ako pomôcka pri ich príprave na celoţivotnú úlohu
ţeny a tieţ v máji časopis „Always in action/Vţdy v pohybe“ určený študentkám III.
ročníkov.
V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom pod
vedením Mgr. L. Lesňákovej besedovali v mesiacoch apríl a máj študentky prvých a druhých
ročníkov na uvedené témy. Prednáška pod názvom Následky nedostatočného obliekania
u dievčat bola venovaná mladým dospievajúcim dievčatám na objasnenie, čo im hrozí ak
nosia v zime krátke bundy, hlboké výstrihy, a minisukne. Prednáška sa venovala príznakom
a dôsledkom takéhoto odievania – zablokovanie chrbtice, zápaly vaječníkov, zápaly
močových ciest, mechúra a obličiek, ktoré môţu viesť k zlyhaniu obličiek a následnej dialýze
či transplantácií obličiek.
Nechceným tehotenstvom a prípadným následným potratom, ktorý môţe spôsobiť neplodnosť
ţeny, sexuálne prenosné ochorenia, ale aj rakovinou kŕčka maternice sa zaoberala prednáška
Následky predčasného sexuálneho ţivota.
Výchove k manţelstvu a rodičovstvu prispieva aj spolupráca s výchovným poradcom,
výchovný poradca priebeţne a podľa potreby napomáha v činnosti tejto zloţky výchovy aj
poradenstvom a konzultáciami.
Aktivity v oblasti environmentálnej výchovy :
- október 2010 – návšteva sklárskeho závodu v Krosne /Poľsko/
- december 2010 – prednáška spojená s besedou na tému: „Ochrana a kŕmenie vtáctva
v zime“ – realizovaná v spolupráci so Správou CHKO Východné Karpaty so sídlom
v Medzilaborciach, následne bolo celé zimné obdobie prikrmované vtáctvo v našom areáli
ţiakmi školy
- január 2011 – premietnutie filmu „Stráţca divočiny“, ktorý priblíţil ohrozenú krásu Tichej
doliny v Tatrách
- apríl 2011 – „Dni zeme“ – podujatie venované lesu, ochrane prírody
a poľovníctvu, ktoré sa uskutočnilo s nasledujúcim programom:
- premietanie filmu: Znovuzrodenie lesa,
- výstava a prezentácia preparátov poľovnej zveri, spojená s besedou na tému: „Les, ochrana
prírody a poľovníctvo“ za účasti odborných pracovníkov Správy CHKO Východné Karpaty
a pána primátora mesta Medzilaborce, Ing. I. Soleja a poľovníkov z radov pedagógov školy
- úprava okolia školy za účasti pedagógov školy
- premietanie filmu a výstavu si prezreli aj ţiaci 8. ročníka tunajších základných škôl
- jún 2011 – návšteva vodnej elektrárne v Soline /Poľsko/
- jún 2011 – spoločná brigáda rodičov a pedagógov pri úprave areálu školy
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Organizovanie besied, prednášok a kultúrnych podujatí školskou kniţnicou :
1.)
Kampaň OSN „Vstaň a urob niečo proti chudobe“
V piatok 17. septembra 2010 študenti školy spolu s pedagógmi a zamestnancami školy
preţili netradičné predpoludnie v zajatí „jedinečného hluku“ jednak z hudobných nástrojov,
jednak zvonením mobilných telefónov. Ľudia z celého sveta sa zapojili rôznymi podobnými
aktivitami do celosvetovej kampane Vstaň a urob niečo proti chudobe, zaregistrovali sa na
webstránke a po ukončení akcií poslali video a foto dokumentáciu.
Naša akcia prebiehala v telocvični školy, začala prezentáciou všetkých prítomných.
Nasledovalo vystúpenie školskej skupiny, ktorá si vymyslela pomenovanie „Na poslednú
chvíľu“. Hudobná skupina nemá veľa príleţitosti na prezentovanie svojho talentu a preto ich
spoluţiaci s nadšením počúvali a podporovali. Dobrú náladu prerušila na krátku chvíľu Eva
Dlugopolská z III. A a prečítala vyhlásenie, ktoré obsahovalo zámer a cieľ kampane OSN. Po
vyhlásení si prítomní pripravili mobily a symbolickým zvonením podporili Miléniové
rozvojové ciele. Po vytvorení vlastného „jedinečného“ hluku, prítomní v priateľskej
atmosfére pokračovali v počúvaní a spievaní so školskou kapelou.
Akciu pripravila školská kniţnica v spolupráci so ţiackou školskou radou.
2.)
V rámci Medzinárodného dňa školských kniţníc 25. októbra 2010 sme uţ tradične
uskutočnili anketu o čítaní. Cieľom ankety je zistiť vzťah našich ţiakov prvých ročníkov
k čítaniu novín, časopisov, kníh ako aj k mimočítankovému čítaniu. Ankety sa zúčastnilo 30
ţiakov prvých ročníkov. Záujem ţiakov o čítanie kopíruje súčasný trend v našej spoločnosti,
výrazne sa nemení. Môţeme však konštatovať určitý pozitívny trend a to hlavne vplyvom
modernizácie kniţničného systému a obnove kniţničného fondu sa zvýšil počet návštevníkov
i výpoţičiek v školskej kniţnici. Najväčšia pozornosť našich ţiakov je stále orientovaná na
čítanie časopisov.
3.)
Súťaţ o najlepšie vzdelávacie výsledky je spoluorganizovaná s predmetovou komisiou
Jazyk a komunikácia
Od 8. novembra do 12. novembra. 2010 sa konal 4. ročník školskej súťaţe určený pre všetky
triedne kolektívy, u ktorých sa snaţíme podporovať usilovnosť, súťaţivosť, vzájomnú
podporu a spoluprácu. Naším cieľom je motivovať ţiakov k lepším vzdelávacím výsledkom,
k systematickej príprave na vyučovanie.
Vo štvrtom ročníku súťaţe si zmeralo sily 9 tried:
1. miesto
I. A
priemer známok
1,86
2. miesto
III. C
priemer známok
1,94
3. miesto
I. C
priemer známok
2,12
4.)
V rámci spomenutého týţdňa mimo výchovno-vzdelávacieho procesu prebiehali aj
sprievodné akcie, podporujúce výchovu mládeţe:
pre prvé ročníky beseda s výchovnou poradkyňou o efektívnom učení
okrem toho I. C sa zúčastnila vernisáţe v Múzeu Andyho Warhola Spoločná výstava Michala
Sirika a Miroslava Potomu - "Výber z Tvorby"
5.)
Vydali sme štyri čísla školského časopisu a 1 mimoriadne vydanie pod názvom la BOREC v
spolupráci s redakčnou radou časopisu. Riadky, ktoré ponúka, sú o škole, o ľuďoch v nej
i okolo nej. Všetci chceme, aby bol časopis zaujímavý, poučný, aby z neho mali radosť nielen
tvorcovia, ale hlavne čitatelia. Usilujeme sa vtlačiť do našich riadkov čas, ktorý sa síce nedá
zastaviť, ale nám aj po rokoch pripomína príjemné chvíle, ľudí, ktorých sme stretli a ktorí nás
svojím spôsobom ovplyvnili.
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Tohtoročná Redakčná rada pracovala v zloţení: Nikola Gojdičová, Petra Šaková, Ţaneta
Hnatičová (IV. A), Eva Dlugopolská, Dominika Špaková, Matúš Vavrek (III. A), Petronela
Deáková, Viktória Bukajová, Lucia Mihaličová (II. A). Prispievateľkami školského časopisu
boli aj Veronika Jalčová II. A, Michaela Ţumarová I. A.
6.)
Školským časopisom sme sa po tretíkrát prihlásili do celoslovenskej súťaţe Štúrovo pero
určenej stredoškolákom a vysokoškolákom, zaujímajúcich sa o ţurnalistiku. Odborná porota
zloţená z Patrika Hermana, Pavla Vítka a vysokoškolského profesora ţurnalistiky Jána Standa
sa vyjadrila, ţe la BOREC patrí k tým časopisom, ktoré sa kaţdý rok vracajú v oveľa
kvalitnejšom prevedení, čo je aj náš cieľ – neustále sa zlepšovať.
Náš časopis si zo Zvolena priniesol Diplom za účasť v kategórií stredoškolských časopisov
a Čestné uznanie Nadácie Slovenskej sporiteľne za zvyšovanie finančnej gramotnosti na
stredných školách. Ocenenia si prevzali šéfredaktorka Eva Dlugopolká III. A a Petronela
Deákova z II. A triedy.
7.)
Zapojili sme Matúša Vavreka ţiaka III. A triedy do súťaţe Junior internet s jeho grafikami
v kategórií Junior Design, v ktorej sa mohol porovnať so svojimi vrstovníkmi, nadviazať
zaujímavé kontakty. Vyhodnotenie súťaţe sa konalo v marci v Bratislave Junior internet je
šanca pre mladých nadšencov , študentov stredných a základných škôl.
Junior internet prebieha na Slovensku uţ 12 rokov a je určený všetkým mladým ľudom, ktorí
vyuţívajú Internet nielen pre zábavu. Môţu sa prezentovať webovými stránkami, designami
či textami o internete. Junior internet je medzinárodná súťaţ a koná sa v krajinách Európskej
únie: na Slovensku, v Českej republike, v Maďarsku, Poľsku a tento rok po prvýkrát vo
Francúzsku.
8.)
Tretíkrát sme sa zapojili školským časopisom la BOREC do celoslovenskej súťaţe
stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2010, ktorého dvojdňové vyhodnotenie sa
konalo v dňoch 29. a 30. apríla 2011 v Krajskej kniţnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene.
Po tretíkrát sa do tejto súťaţe historicky zapojilo najviac školských časopisov v počte 83. Naši
študenti s la BORCOM majú ešte dlhú cestu k víťazným miestam. Odborná porota sa však
vyjadrila, ţe la BOREC patrí k tým časopisom, ktoré sa kaţdý rok vracajú v oveľa
kvalitnejšom prevedení, čo je náš hlavný cieľ – neustále sa zlepšovať.
9.)
V rámci Svetového dňa knihy a autorských práv sme si 20. apríla 2011 tesne pred
odchodom na veľkonočné prázdniny v škole výtvarnou súťaţou pripomenuli blíţiaci sa
významný deň. Prihlásení študenti z I., III. a IV. ročníkov svojím umeleckým dielom
vyjadrovali svoje pocity, túţby, ţelania a postoje k svetu okolo seba. V príjemnom prostredí
školskej kniţnice, za zvukov tichej hudby vznikli neopakovateľné a milé diela mladých ľudí,
ktorí si našli čas a pripomenuli si významné skutočnosti. Výtvarné práce ohodnotila porota
a určila výherné tri práce.
1. miesto
získala Filická Vladimíra, IV. A
a práca Motýlie krídla (číslo 11)
2. miesto
obsadila Bocková Darina, III. A s prácou Ţivot (číslo 5)
3. miesto
patrilo Škovranovej Veronike, I. C a jej práci Šťastný svet (číslo 6)
Ďalšie aktivity v rámci všeobecného a odborného vzdelávania :
Ţiaci končiacich ročníkov 24. 10. 2010 absolvovali jednodňový výlet do Prešova a
navštívili predstavenie v divadle Jonáša Záborského V rámci formovania kultúrneho cítenia
a historického prehľadu dejín si pozreli na Veľkej scéne pôvodný slovenský muzikál Mária
Antoinetta.
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17. december 2010 patril obľúbenej školskej súťaţi Slovenčina hrou. Predvianočný čas
v našej škole je kaţdý rok spestrený rôznymi zaujímavými podujatiami. Jedným z nich je aj
táto vianočná súťaţ. Na IV. ročníku súťaţilo 5 trojčlenných druţstiev. Študenti si overili svoje
vedomosti, preukázali zručnosti, pričom im nechýbala fantázia a zmysel pre humor.
Najlepšie sa darilo druţstvu v zloţení Nika Gojdičová IV. A, Petra Šaková IV. A a Martina
Dudová II. NŠ, ktoré sa tejto súťaţe zúčastnili uţ tretí krát a v tomto ročníku predbehli
súperov o viac ako 100 bodov.
Naši ţiaci Marek Cicu zo IV. A triedy a Petronela Deáková z II. A sa zúčastnili svojimi
prácami na 31 ročníku súťaţe Literárne talenty 2011. Je to súťaţ neprofesionálnych
literárnych tvorcov vo Vihorlatskej kniţnici v Humennom.
Spomenutí ţiaci Marek Cicu a Petronela Deáková sa zapojili do 2. ročníka literárnej
súťaţe Medziriadky 2011 v kategórií študenti stredných. Súťaţ vyhlasovalo občianke
zdruţenie Múzy. Vyhlásenie výsledkov bolo koncom júna 2011.
- informatická súťaţ iBobor:
8. novembra od 10:00 do 13:00 súťaţná kategória Seniori / III.A, IV.B/
9. novembra od 10:00 do 13:00 súťaţná kategória Seniori / I.A,I.B, II.A /
Do súťaţe bolo prihlásených celkovo 51 ţiakov našej školy, ktorí študujú v študijnom odbore
mechanik počítačových sieti a obchodná akadémia a to v kategórii Juniori /ţiaci 1. a 2.
ročníka/ a v kategórii Seniori /ţiaci 3. a 4. ročníka/. Súťaţe sa však zúčastnilo iba 27 ţiakov
v kategórii Junior a 18 ţiakov v kategórii Senior. V kategórii Juniori v rámci celého
Slovenska úspešne súťaţilo 4 184 študentov a v kategórii Seniori úspešne súťaţilo 3 186
študentov. Výsledky našej školy v školskom roku 2010/2011: V kategórii Junior sa na prvých
troch miestach v rámci školy umiestnili ţiaci:
Celkové
poradie

Meno, priezvisko a trieda

Počet bodov

1125. 1147.

Peter Rjaby, I.B

45,35 bodov

1297. 1385.

Martin Borek, I.A

42,69 bodov

1413. 1497.

Lukáš Dudič, I.B

41,36 bodov

V kategórii Senior sa na prvých troch miestach v rámci školy umiestnili ţiaci:
Celkové
poradie

Meno, priezvisko a trieda

Počet bodov

1813. 1871.

Ľuboš Fejko, IV.B

34,70 bodov

1813. 1871.

Ivo Rusňák, IV.B

34,70 bodov

1909. 1939.

Marián Mikluš, IV.B

33,37 bodov
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Dňa 21. 3. 2011 sa ţiaci našej školy zapojili do najväčšej medzinárodnej matematickej
súťaţe na svete – Matematický klokan. Tento rok táto súťaţ slávila 20. jubileum. V rámci
Slovenska sa do súťaţe zapojilo 1291 škôl a tohtoročné úlohy riešilo 55 365 súťaţiacich.
Súťaţ sa konala 21. 3. 2011 na prvých dvoch vyučovacích hodinách. Administrátormi súťaţe
boli vyučujúce matematiky Ing. Zdenka Vladyková a Mgr. Jarmila Savčaková. Najväčší
záujem o súťaţ prejavili ţiaci prvých ročníkov – 9 ţiakov z I. A a 13 ţiakov z I. B triedy. K
nim sa pridali 4 ţiaci z II. A triedy, jedna ţiačka z III. A triedy a 6 ţiakov z III. C triedy.
Spolu teda súťaţilo 33 ţiakov školy. Súťaţ prebiehala v dvoch kategóriách. Najväčší úspech
získali ţiaci prvých ročníkov a druhého ročníka, ktorí súťaţili v kategórii Kadet O12.
V uvedenej kategórii v rámci Slovenska súťaţilo 4294 ţiakov. Päť klokanov a diplom
úspešného riešiteľa získali ôsmi ţiaci:
Meno ţiaka
Trieda
Percentil
Miesto v SR
1. Lívia Dţupinová
I.A
92,8 %
291.-331.
2. Martin Micaj
I.B
91,7 %
332.-387.
Lukáš Kostilník
I.B
91,7 %
332.-387.
3. Peter Lopata
I.B
0,4 %
388.-441.
Dominika Varcholová
I.A
90,4 %
388.-441.
4. Veronika Jalčová
II.A
85,5 %
596.-653.
5. Roland Guba
I.A
82,2%
747.-787.
6. Jozef Lapišák
II.A
81%
788.-850.
Ak zoberieme do úvahy, ţe úlohy riešilo 55 365 súťaţiacich z 1291 škôl v 12 kategóriách
a v kategórii Kadet O12 súťaţilo 4294 ţiakov, tak výsledky uvedených ţiakov môţeme
hodnotiť ako veľmi pekné. Ostatní súťaţiaci získali účastnícky diplom.
Ďalšie aktivity:
8.10.2010 - v rámci odborných prednášok o systéme vzdelávania jednotlivých zúčastnených
krajín IV. ročníka SMEKR bola predvedená ukáţka moderného vyučovania matematiky s
vyuţitím interaktívnej tabule, ktorú predviedla Mgr. Savčaková. Ukáţka obsahovala digitálne
spracovanú tému Funkcia a jej graf zo vzdelávacieho systému Planéta vedomostí. Taktieţ
boli ukázané interaktívne aktivity a cvičenia v softvéri Scrapbook, ktorý je súčasťou
interaktívnej tabule eBeam.
V mesiaci október sa realizovali účelové cvičenia v 1. a 2. roč. študijného odboru a v 1. roč.
učebného odboru.
22. február – 25. február 2011 - Plavecký výcvik ţiakov 1. ročníkov
24. február 2011 - Nohejbalový turnaj priateľstva v Prešove
V rámci predmetu ekológia - vyučujúca Ing. Libáková mali ţiaci I.A prostredníctvom kresby
vyjadriť svoj pohľad na ţivotné prostredie. V mesiaci apríl z uvedených kresieb bola
v priestoroch školy inštalovaná výstava ţiackych prác pod názvom Ţivotné prostredie očami
mladých.
12.5.2011 – uskutočnil sa 5. ročník volejbalového turnaja o pohár vedúceho odboru školstva,
ktorý organizoval odbor školstva Prešovského samosprávneho kraja a Stredná odborná škola
obchodu a sluţieb v Humennom. Účastníkmi boli učitelia a zamestnanci stredných škôl. Celé
podujatie sa nieslo v znamení hesla „Športom za lepšie medziľudské vzťahy v školstve“.
Turnaja sa zúčastnili pedagogickí zamestnanci školy: Mgr. Vojník, Mgr. Gičová, Mgr.
Mazanec M., Mgr. Mazanec K., Ing. Gališin, Bc. Lukačik.
V dňoch od 18. mája do 20. mája 2011sa ţiaci tretích ročníkov zúčastnili Kurzu na ochranu
ţivota a zdravia. Tento kurz absolvovali v rekreačnom stredisku Danová. Praktický výcvik
bol zameraný na komplex tematických celkov: zdravotnícka príprava, civilná ochrana, pobyt
v prírode, technické činnosti a športové aktivity .
27.5.2011 – Účelové cvičenie Ochrana ţivota a zdravia – 1. a 2. ročník.
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25. aţ 26. januára 2011 sa v Prešove uskutočnila súťaţ zručnosti MLADÝ REMESELNÍK
2011. V odbore stolár ţiaci našej školy Mican T. a Čerňa L. pod vedením majstra OV Mgr.
Čerevku S. osadili 3. miesto, za ktoré získali diplom a vecné ceny.
V dňoch 04. aţ 15. apríla bol všetkým ţiakom našej školy v rámci triednických hodín
premietnutý DVD film s tematikou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rámci mesiaca
apríl – mesiaca BOZP.
Vo februári 2011 sa konalo I. kolo odborných zručností v odboroch 26824 mechanik
počítačových sietí /Diagnostika a oprava spínaného napájacieho zdroja v PC – 10 študentov
III. A triedy/ a 33414 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby /Poľovnícka palica – 14
študentov III. C triedy/, pre odbor 24662 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia /Veľký
záves – 7 študentov III.B triedy/.
V apríli 2011 sa uskutočnilo II. Kolo súťaţe odbornej zručnosti v odboroch 26824 mechanik
počítačových sietí /Vytvorenie PC siete „LAN“ peer – to - peer – 10 študentov III. A triedy/
a 33414 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby /Bytový doplnok – Nemý sluha – 14
študentov III. C triedy/ a 24662 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia /Stojanček na
fotografie – 7 študentov III.B triedy/.
Zo všetkých súťaţiacich sa v celkovom hodnotení I. a II. kola súťaţe odbornej zručnosti
umiestnili na prvých troch miestach v jednotlivých odboroch daní študenti:
v odbore 33 414:
1.
2.
3.

Šak J.
Moško j.
Kačur M.

v odbore 24662 02:
1.
2.
3.

Kačur D.
Mican R., Galan M.
Kstilník M., Janoušek V.

v odbore 26 824 :
1.
2.
3.

Vavrek M.
Sivý M.
Polačko P.

V dňoch 14. aţ 16. apríla 2011 sa uskutočnila výstava Mladý tvorca Nitra 2011výrobkov
ţiakov stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania v priestoroch
Agrokomplexu –Výstavníctvo Nitra, štátny podnik. Výstava sa konala pod záštitou
Ministerstva hospodárstva SR. Ţiaci súťaţili o cenu TOP VÝROBOK a pedagogickí
zamestnanci o „Cenu za inováciu a technickú tvorivosť“. Na výstave Mladý tvorca Nitra
2011 boli do súťaţe o TOP – výrobok zapojené tieto práce a získali nasledovné
ocenenia :
1. Ekomodné variácie v kategórii č. 7 – chémia, farmaceutický priemysel,
polygrafia, papiernictvo a sklárstvo získali cenu TOP – výrobok,
v hodnotení nad 80 bodov.
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2.

3.

Bozk 1 a Bozk 2 v kategórii č. 9 – umelecké spracovanie výrobkov z dreva
získalo ocenenie TOP – výrobok, v hodnotení nad 80 bodov a ocenenie ako
zaujímavý výrobok výstavy, ktoré udelil hajtman kraja Vysočina.
Divé maky – inšpirácia Andy Warhola – kategória č. 6 získali v svojej
kategórii najvyššie ocenenie ako TOP – výrobok výstavy.

V pôsobnosti tohto PK v kategórii č. 9 (umelecké spracovanie výrobkov z dreva) zaujal
výrobok BOZK 1 a BOZK 2. Krásne drevené sošky získali cenu „Diplom TOP výrobok“, ale
aj mimoriadne ocenenie hejtmana kraja Vysočina z ČR, ktorý mimo súťaţ oceňoval
zaujímavé výrobky na výstave Mladý tvorca 2011. Verejnosť zaujal aj náš výstavný stánok
inštalovaný v duchu inšpirácií Andyho Warhola. Pútala jeho farebnosť a rozmanitosť
vystavených výrobkov, ktoré prezentovali prácu ţiakov v jednotlivých odboroch, originálnosť
riešenia, účelnosť a funkčnosť výrobku, kompozičnú vyváţenosť, vhodnosť pouţitého
materiálu a praktické pouţitie.
V mesiaci december majsterky a ţiaci odboru Kaderník zorganizovali predvianočnú súťaţ
v tvorbe účesov v štýle Marylin Monroe spojenú so spoločenským posedením kaderníčok zo
všetkých ročníkov. Na súťaţ boli prizvaní aj ţiaci Základných škôl z Medzilaboriec, ktorí sa
mohli presvedčiť o odbornosti a kreativite našich kaderníkov pri realizácii účesov
a predvádzaní nových štýlov a trendov v tomto odbore.
- účasť na súťaţi kaderníčok v Bardejove Rolandov hrebeň
V mesiaci jún/2011 prebiehali na SOŠ AW záverečné skúšky v dvojročných
učebných odboroch – Strojárska výroba a Výroba konfekcie; trojročných učebných
odboroch Mechanik opravár a Kaderník. Skúšky pozostávali z písomnej, praktickej
a ústnej časti. Ţiaci preukázali dobré praktické a teoretické vedomosti.
Ţiaci v trojročných učebných odboroch mali moţnosť za veľmi dobré
výsledky dosiahnuté na záverečnej skúške získať certifikát SOPK, ktorý im
umoţňuje ľahšie získať pracovné pozície v rámci EU.
Certifikát získalo 11 ţiakov, z toho 6 mechanik opravár a 5 kaderník.
Majstri OV v priebehu šk. roka so ţiakmi svojich učebno-výchovných skupín sa podieľali
na plnení tak učebných a výchovných cieľov, ako aj na príprave rôznych podujatí, skrášľovaní
pracovného prostredia, exkurziách a pod.
Aktivity v školskom internáte :
Akcie a podujatia v školskom internáte sa uskutočnili a boli pripravované na efektívne
vyuţitie voľného času. Pripravovali sa zodpovedne, mali svoj cieľ a zámer, v spolupráci so
ţiakmi. Uskutočnili sa tieto akcie:
Domový a internátny poriadok – 2.9.2010
Úprava okolia ŠI
Príprava ŠI na SMEKR
Pravidlá spoločenského správania – pozdrav – 11.1.2010
Turnaj v šípkach – 18.10.2010
Dokončenie turnaja v šípkach – 25.10.2010
Spomienkový večer 17.november – 15.11.2010
Stolnotenisový turnaj – 22.11.2010
Úprava okolia a nástenných novín
Mikuláš, výzdoba stromčeka, koleda – 6.12.2010
Výzdoba ŠI k Vianociam – 7.12.2010
Úprava spoločenskej miestnosti a študovní na 1. a 2. poschodí
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Úprava nástenných novín
Vianočné zvyky – posedenie
Dokončenie opravy a úpravy jednotlivých izieb, poschodí, sociálnych zariadení
Uvítanie Nového roku – 13.1.2011
Čo sa patrí a čo nie – beseda – 18.1.2011
Netradičné športové hry – 25.1.2011
Odstránenie vianočnej výzdoby
Škodlivosť alkoholu, fajčenia a drog na organizmus mladého človeka – 1.2.2011
Valentín – zábavný večer – 14.2.2011
Pravidlá spoločenského správania (predstavovanie sa) – 22.2.2011
Úprava nástenných novín – (Valentín)
Posedenie pri čaji s knihou – 14.3.2011
Úprava nástenných novín (Marec – mesiac knihy)
Spoločenský ţivot v rodine (beseda) – 21.3.2011
Jarná úprava okolia školského internátu
Ochrana ţivotného prostredia (beseda) – 4.4.2011
Vychádzka do lesa (Apríl – mesiac lesov) – 13.4.2011
Úprava okolia školského internátu – orezávka suchých konárov
Spoločenské správanie na verejnosti (beseda) – 10.5.2011
Spoznaj krásy prírody
– vychádzka do prírody – 25.5.2011
- nástenné noviny
- úprava okolia ŠI po kosení
Rozlúčka so šk.r. 2010/2011 – 23.6.2011

Záujmová činnosť
Zapojenosť ţiakov – 65 %
Turistický – Ing. Gališin, počet ţiakov 9
Matematický- Mgr. Savčáková, počet ţiakov 4
Loptové hry – Mgr. Vojník, počet ţiakov 25
Rozhlasový – Mgr. Gičová, počet ţiakov 4
Šípky – Mgr. Vojník, počet ţiakov 7
Spevacko - hudobný – Ing. Zozuľak, počet ţiakov 9
Posunková reč – Mgr. Lukačíková, počet ţiakov 9
Internetový – Ing. Vasilková/Ing. Gališin, počet ţiakov 6
Environmentálny – Ing. Zozuľak, počet ţiakov 7
Publicistický – Mgr. Gičová, počet ţiakov 6
Šitie – Ing. Turcmanovičová , počet ţiakov 6
Anglický jazyk – Mgr. Bezecná, počet ţiakov 4
Kulinársky – Bc.Pirová – počet ţiakov 3
Astronomický – Ing. Mazanec, počet ţiakov 19
Tvorba školského časopisu – Mgr. Stirčáková – počet ţiakov 4
Mladý drevár – Mgr. Čerevka – počet ţiakov 7
Práca s drevom – Petrašovský – počet ţiakov 8
Hudobný – Galajda – počet ţiakov 6
Strojárska výroba – Pristaš – počet ţiakov 8
Kadernícky – Bc. Baranová – počet ţiakov 16
Výtvarný – Bc. Protivňak – počet ţiakov 6

29

Krúţok IKT – Ing. Veľas – počet ţiakov 3
Športové hry I. – Galajdová – počet ţiakov 3
Mladý poţiarnik – Šteňko - počet ţiakov 10
Stolnotenisový – Bc. Holzerová – počet ţiakov 3
Športové hry II. – Bc. Lukačík – počet ţiakov 26
Fitnes – Mgr. Vojník – počet ţiakov 6
Elektrotechnická spôsobilosť – Ing. Murín – počet ţiakov 5
Priatelia výtvarného umenia – Mgr. Lukačíková – počet ţiakov 19

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Škola v školskom roku 2010-2011 sa úspešne zapojila do projektov, ktoré podporujú
budovanie informačnej spoločnosti.
SMEKR – Stretnutie mládeţe Eurokarpatského regiónu
Projekt bol realizovaný v septembri 2010
Účastníkmi projektu boli:
SOŠ Medzilaborce
Škola z Leska, Poľsko
Škola zo Sanoku, Poľsko
Škola z Nowosielec, Poľsko
Škola z Višni, Ukrajina
Gymnázium Petro Kuzmjak, Ruský Kerestur, Srbsko
V rámci projektu súťaţili študenti z uvedených škôl v odborných zručnostiach a vo
volejbale.
Súčasťou projektu bola prezentácia uvedených škôl a regiónov.
Projekt bol realizovaný úspešne a splnil očakávané poţiadavky.
2. Projekt „Partneri vo vzdelávaní“ bol realizovaný ako výsledok podpísanej spolupráce
medzi Ministerstvom školstva SR a firmou Microsoft. Najlepšie prezentácie učiteľov
preškolených v ŠCI, boli poskytnuté firme Microsoft pre začiatok prevádzky edukačného
portálu www.modernyucitel.net . Portál je určený pre učiteľov a obsahuje plno tipov, rád
a nápadov pre zlepšenie svojej pedagogickej práce. Niektorí učitelia začali prispievať
pravidelne svoje nápady a rady pre obohatenie obsahu tohto portálu určeného pre moderné
vyučovanie.
3. Projekt „Škola budúcnosti“ je zameraný na zavedenie moderného spôsobu vyučovania
a vzdelávania pomocou najnovších informačno-komunikačných technológií.
4 . INFOVEK
5. MVRR SR – Medzilaborce – Zdruţená stredná škola – Zatepľovanie obvodového plášťa
Operačný program infraštruktúry vzdelávania
6. Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách
Projekt realizuje UIPŠ
Poskytovateľom je MŠ SR

k) V sledovanom období nebola v škole vykonaná komplexná inšpekcia
Štátnou školskou inšpekciou.
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l) Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy
Výchovno-vzdelávací proces škola zabezpečovala na úseku teoretického a praktického
vyučovania. Na teoretickom vyučovaní bolo k dispozícii 22 učební, z toho 15 odborných.
Súčasťou školy je telocvičňa, hádzanárske ihrisko, futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko,
fitness club. Palubovka telocvične bola komplexne zrekonštruovaná a spĺňa všetky hygienické
a bezpečnostné poţiadavky potrebné pre zabezpečenie efektívneho a kvalitného zabezpečenia
vyučovacieho procesu a mimoškolských aktivít zameraných na rozvoj športovej vyspelosti
ţiakov školy.
V priebehu šk. roka sa priebeţne plnili poţiadavky jednotlivých vyučujúcich na materiálne
zabezpečenie vyučovania. Škola má dostatok modernej výpočtovej techniky a je plne
pripojená na vysokorýchlostný Internet.
Učitelia majú dostatok odbornej literatúry a odborných časopisov. Všetky tieto skutočnosti
prispeli ku skvalitňovaniu vyučovacieho procesu. V tomto šk. roku bola po rekonštrukcii
sprístupnená pre ţiakov a pedagogických zamestnancov školská kniţnica .
Odborný výcvik bol počas celého školského roka doplňovaný potrebným materiálnotechnickým vybavením proporcionálne pre všetky odbory, ktoré sme v uplynulom šk. roku
realizovali v rámci odborného výcviku.
Odborný výcvik sa realizuje v budove odborného výcviku na Mierovej ulici. Na prízemí
budovy sú umiestnené dielne obrábačská, drevárska a autoservis. Vstupné priestory sú vyuţité
na šatne ţiakov. Na prízemí sa nachádza aj sklad náradia a hotových výrobkov. Na prvom
poschodí boli umiestnené dielne pre ručné spracovanie kovov a dreva, krajčírska dielňa,
elektrotechnická dielňa.. Na druhom poschodí našli svoje priestory v odborných učebniach
obchodní pracovníci a pracovníci marketingu – cestovný ruch. a učebňa výpočtovej techniky,
pripojená na internet.
Odborný výcvik bol priebeţne doplňovaný materiálne, a to hlavne v odbore stolár. Vďaka
vybaveniu sa zvýšila efektivita pracovného vyučovania ţiakov v odboroch stolár a operátor
drevárskej a nábytkárskej výroby.
Dobré materiálno-technické vybavenie umoţňuje zvyšovať úroveň praktického
vyučovania a pribliţovať sa podmienkam, ktoré sú vo firmách, potencionálnych
zamestnávateľov našich absolventov.

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej
činnosti školy
V zmysle metodického usmernenia 10/2006 R škola prikladá správu o hospodárení za rok
2010. (príloha č. 1)

n) Koncepčný zámer rozvoja školy
Koncepcia rozvoja školy musí vychádzať z uvedenej analýzy a nadväzovať na strategický
plán rozvoja školy. Spočíva v realizácii zámerov v týchto oblastiach :
Výchovno-vzdelávací proces
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- na základe výrazných zmien v ekonomickom a podnikateľskom prostredí v našej krajine je
nevyhnutné neustále pracovať s obsahom študijných odborov, ktoré sa na škole vyučujú.
Ambíciou školy je vychovávať absolventov s čo najlepšou uplatniteľnosťou na trhu práce.
Všetky aktivity majú za cieľ novou, zaujímavou a tieţ aktuálnou ponukou študijných
odborov, pritiahnuť čo najviac šikovných deviatakov a ponúknuť im odbory s perspektívnym
uplatnením. V súvislosti so spomínanou ambíciou školy vedenie SOŠ AW poţiadalo
o zaradenie nových študijných odborov – mechanik hasičskej techniky, vychovávateľskoopatrovateľská činnosť, sociálno-výchovný pracovník, bezpečnosť a ochrana zdravia pri
práci, ktoré MŠ SR zaradilo do siete odborov od 1.9.2012.
Mimoškolské aktivity
- SOŠ AW sa mimoškolskej činnosti venuje dostatočná pozornosť uţ niekoľko rokov. Vstúpil
do nej nový činiteľ – vzdelávacie poukazy. Istým, i keď zatiaľ minimálnym spôsobom kryje
náklady spojené s mimoškolskou činnosťou. I keď majú vzdelávacie poukazy určité
nedostatky, skôr administratívno-technického charakteru, moţno ich ako systémový nástroj
hodnotiť pozitívne. Ich vyuţitie bolo jednoduchšie tam, kde uţ mimoškolská činnosť v istom
rozsahu existovala a týmto nástrojom ju bolo moţné podporiť. Pre zvýšenie účinnosti tohto
nástroja by bolo potrebné prehodnotiť celkový počet hodín mimoškolskej činnosti ročne
a tieţ výšku finančného príspevku štátu, ktorá je na túto činnosť určená.
Personálna práca
- nevyhnutným predpokladom realizácie akejkoľvek koncepcie je jej podpora a aktívna účasť
všetkých zamestnancov školy. Personálnu prácu povaţujeme za jednu z najdôleţitejších
súčastí riadiacej práce. Významným činiteľom úspešnej personálnej práce je vhodná
motivácia V súčasnej situácii slovenského školstva, keď stále klesá spoločenská prestíţ
učiteľského povolania, nie je jednoduché hľadať motivačné faktory. Odborníkmi je
preukázané, ţe rôzni ľudia sú motivovaní rôznymi spôsobmi. Preto vo svojej personálnej
práci vyuţívam viacero motivačných stimulov. Nato, aby aj v súčasnej nie veľmi priaznivej
situácii, bolo moţné aktivizovať učiteľov a zapájať ich do rôznych aktivít je hlavne potrebné
vytvoriť v škole priaznivú atmosféru a informovať zamestnancov o všetkých aktivitách
a dosahovaných výsledkoch.
Spolupráca s rodičmi
- spolupráca s rodičmi patrí medzi významné faktory, ktoré ovplyvňujú výsledky školy. Preto
sa v tejto oblasti venujeme intenzívne teraz a zameriame sa na ňu i v budúcnosti. Rodičia nie
vţdy spolupracujú v takej miere, ako by bolo potrebné. Dôvody sú v mnohých prípadoch
objektívne, vyplývajúce z neľahkej situácie rodín, ktorých deti navštevujú našu školu.
Napriek tomu sa snaţíme o spoluprácu aj inými formami ako len prostredníctvom triednych
aktívov. Dôleţitým činiteľom pri tejto spolupráci je kvalitný triedny učiteľ. Preto uţ niekoľko
rokov kladieme zvýšený dôraz na výber triedneho učiteľa, ktorý má garantovať dobrú
spoluprácu školy a rodiča, snaţíme sa určovať skúsených pedagógov, ak to personálne
podmienky dovoľujú. Keďţe sa stále vylepšuje vybavenie školy výpočtovou technikou, sme
pripravení komunikovať s rodičmi pruţne e-mailom podľa záujmu a moţnosti.
Spolupráca s absolventmi
- do budúcnosti sa pokúsime zamerať svoju pozornosť na tých absolventov, ktorí ešte počas
štúdia u nás ( vo 4. ročníku) prejavia záujem o ďalší kontakt so školou. Títo absolventi potom
môţu zabezpečiť pre školu dôleţité informácie o aktuálnej potrebnej inovácii, prípadne
doplnení študijných programov na našej škole. Úspešní absolventi sú tieţ významným
faktorom motivácie pre súčasných ţiakov.
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Spolupráca s odberateľmi našich absolventov
- spoluprácu s odberateľmi moţno rozdeliť na dve oblasti. Odberateľmi našich absolventov sú
vysoké školy a široký zamestnávateľský sektor. Skvalitnenie spolupráce je potrebné
zabezpečiť so zamestnávateľským sektorom, nakoľko dynamické zmeny na trhu práce
a zmenené poţiadavky kladené na profil absolventa strednej školy nášho typu sú schopní
vyšpecifikovať práve oni.
- zamestnávateľský zväz môţe byť významným faktorom pri určení optimálneho profilu
absolventa a učebného plánu, aby naši budúci absolventi dosahovali poţadovanú kvalitu
a našli dobré uplatnenie na trhu práce. Budeme v najbliţšom období hľadať moţnosti takejto
spolupráce.
- od spolupráce s podnikmi a firmami si sľubujeme vzájomne prospešnú pomoc pri realizácii
konkrétnych projektov v rámci ďalšieho vzdelávania zamestnancov, ako aj projektov
financovaných z rôznych mimorozpočtových zdrojov.
Spolupráca so zriaďovateľom
- od 1.júla 2002, kedy podľa Zákona o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky č.416/2001, sa zriaďovateľom našej školy stal
Prešovský samosprávny kraj. Za niekoľko rokov spolupráce moţno konštatovať, ţe pre školu
je zriaďovateľ prínosom. Škola rekonštruovala strechu školského internátu, TV zariadenie,
vykonali sa opravy havarijného stavu sociálnych zariadení v škole a v školskom internáte.
Zrekonštruovala sa budova na Mierovej ulici – prevádzka OV, zrealizovala sa výmena okien
v budove školy, kde sa upravoval aj interiér a to vymaľovaním priestorov a výmenou
podlahových krytín, výstavba multifunkčného ihriska a výrazne sa zlepšilo vybavenie školy
didaktickou technikou.
- širšiu spoluprácu so zriaďovateľom by sme v budúcnosti chceli rozvinúť aj v oblasti tvorby,
stratégie ďalšieho rozvoja školy ako súčasť stratégie rozvoja regiónu. Revitalizáciou areálu
školy by mohla vzniknúť zaujímavá oblasť aktívneho oddychu s moţnosťou športových
aktivít, ktoré by perspektívne v čase mimo vyučovacieho procesu mohlo slúţiť aj obyvateľom
okolia školy na aktívny oddych a športové aktivity. Úprava týchto priestorov a ich
zatraktívnenie by výrazne zvýšili aj imidţ školy a pritiahlo ďalších potenciálnych študentov.
- v súvislosti s prijatím zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa
v tomto školskom roku zmenil názov školy zo ZSŠ na Stredná odborná škola a od januára
2009 škola nesie čestný názov Stredná odborná škola Andyho Warhola.
Zvýšenie záujmu o štúdium v SOŠ AW
- novoprijatým zákonom sa významne zmenilo prostredie vzdelávania na Slovensku –
školské vzdelávacie programy určia zameranie a rozvoj školy a verím, ţe aj jej ďalší rozvoj
a napredovanie. Súčasne významne poklesla populačná krivka a záujem o ďalšiu vzdelávaciu
cestu silne ovplyvňuje aktuálny trh práce. Všetky tieto faktory významne ovplyvňujú
prijímacie konanie do 1. ročníka.
- úlohou dňa sa stáva skvalitniť školský marketing. Pôjde o čo najlepší prieskum trhu
(monitorovať súčasné a budúce potreby trhu), zvyšovať starostlivosť o zákazníka (ţiaka,
rodiča, odberateľa, sledovať veľkosť trhu a konkurenciu, dôsledne realizovať funkciu školy
a inovovať ďalšie aktivity na zvyšovanie kvality, nepretrţitú kontrolu a vylepšovanie imidţu
školy
- medzi významné faktory, ktoré môţu zvýšiť záujem o školu je aj public relation, čiţe
vzťahy medzi školou a verejnosťou. Snaţili sme sa a naďalej budeme vylepšovať propagáciu
školy na verejnosti. Musíme si uvedomiť, ţe s verejnosťou pracujú všetci zamestnanci školy.
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Preto by mali byť informovaní o hlavných cieľoch školy, aby ju mohli prezentovať
a obhajovať jej záujmy
Musíme sa zamerať dôslednejšie na naše cieľové skupiny, zvoliť vhodné prostriedky a tieţ
odhadnúť náklady na realizovateľnosť našich zámerov.
Nepedagogickí zamestnanci
- pre dobré fungovanie školy má veľký význam aj efektívna a kvalitná práca hospodárskotechnických zamestnancov. Vzhľadom na nedostatočné finančné ohodnotenie je potrebné
hľadať aj na tomto úseku stimuly, ako zabezpečiť, čo najlepšie fungovanie tohto úseku,
nakoľko jeho činnosť výrazne prispieva k plynulému chodu školy.
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o) SWOT analýza
Vychádzajúc zo strategických zámerov rozvoja SOŠ AW v Medzilaborciach a po
vyhodnotení odpovedí pedagogickými zamestnancami predkladáme túto SWOT analýzu.
Strenghs – silné stránky
- záujem uchádzačov o štúdium (predpoklad
naplnenia prvých ročníkov)
- komplexnosť školy a jej poloha (škola,
stravovacie zariadenie, školský internát,
telocvičňa, športový areál, odborný výcvik)
- kvalita, skúsenosť a plná kvalifikácia
pedagogických zamestnancov
- dobré vybavenie štandardných a odborných
učební, kabinetov (mnohé učebne sú
vyuţívané v čase mimo vyučovania)
- zabezpečenie OV v kmeňových
a zmluvných zariadeniach vrátane strediska
praktického vyučovania
- záujem podnikateľských subjektov
o absolventov učebného odboru
- ukončená vnútorná rekonštrukcia
a modernizácia interiéru školy
- širokospektrálny rozsah učebných
a študijných odborov
- primeraná vybavenosť školy výpočtovou
a didaktickou technikou
- medzinárodná spolupráca v rámci
eurokarpatského regiónu
- moţnosť vyuţitia cudzích jazykov
v pracovnom prostredí, v zahraničí
- reprezentácia školy na výstavách
organizovaných zriaďovateľom, MŠ SR, MH
SR
- dobré uplatnenie absolventov na trhu práce
- jediná odborná škola v regióne

Weaknesses – slabé stránky
-zlé sociálne zázemie ţiakov
-nedostatok finančných prostriedkov na
rekonštrukciu odborných učební s technikou
PC, diaprojektor a iná didaktická technika pre
odborné teoretické vyučovanie
- nedostatočná vybavenosť moderných
jazykových tried
- nedostatok odborných učebníc pre novo
zriaďované odbory štúdia
- slabá spolupráca zo strany rodičov
- zloţité dopravné spojenie

Opportunities - moţnosti
-bezproblémové uplatnenie absolventov školy
v prevádzkach v Medzilaborciach alebo mimo
mesta prípadne regiónu
- fungujúce partnerstvo s podobnými školami
doma a v zahraničí (UK, Poľsko)
- dobrá a funkčná spolupráca so
zamestnávateľmi a zriaďovateľom, ŠPÚ
a ŠIOV ako predpokladu dobrých
koncepčných a poradenských sluţieb
- zosúladenie odbornosti ţiakov
s poţiadavkami trhu práce na základe analýz
podnikateľských subjektov

Threts- obavy
-demografický pokles populácie
-zhoršenie sociálneho zázemia ţiakov
-málo pracovných príleţitostí
-vysoké % nezamestnaných
-zvyšovanie výdavkov na prevádzku (dielní
OV) a energie
- nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich
ţiakov zo základných škôl
- slabá spolupráca s rodičmi
- nedostatok finančných prostriedkov na
prevádzku školy
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- otváranie nových študijných a učebných
odborov podľa poţiadaviek praxe a trhu práce
- moţnosti rekvalifikácie kurzov podľa
potrieb úradu práce
- moţnosti nadstavbového štúdia pre
absolventov odborov
- moţnosti pomaturitného kvalifikačného
štúdia
- aktivity na výstavách, trhoch a účasť
v medzinárodných projektoch
- dobrá spolupráca so zriaďovateľom a so
školskými inštitúciami ako predpoklad
dobrých koncepčných a poradenských sluţieb
- dobrá spolupráca a asociáciami – obchodu,
podnikateľov
- zosúladenie odbornosti a profilácie
absolventov s poţiadavkami trhu práce a na
základe analýz podnikateľských subjektov
- moţnosť získania fin. prostriedkov z grantov
Z uvedenej analýzy vyplýva, ţe koncepcia rozvoja školy je správna. Je potrebné ju ďalej
rozvíjať, no ţiaľ neumoţňujú nám to zlé podmienky ako aj umiestnenie SOŠ AW – v dvoch
lokalitách, čím je pomerne komplikovaná prepojenosť TV a OV. Veľkým nedostatkom je aj
doprava v našom regióne, čo nesúvisí iba so zvyšovaním cien cestovného, ale hlavne
s rušením dopravných liniek, a tým sa zniţuje počet záujemcov o štúdium, pretoţe finančná
situácia v rodinách mnohokrát nedovoľuje umiestniť ţiakov v ŠI.
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p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie
ţiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie
štúdium
Podľa dostupných informácii v šk.r. 2010/2011 nastúpilo na štúdium na vysoké školy
spolu 15 ţiakov – absolventov . Rôznorodosť študijných odborov, v ktorých sa ţiaci
pripravujú im umoţňuje študovať na mnohých vysokých školách. V Košiciach navštevujú
Technickú univerzitu 3 ţiaci , na Prešovskej univerzite študuje celkom 6 ţiakov, Katolícka
univerzita 1 ţiak, Dubnický technologický inštitút 2 ţiaci, VŠ ZaSP sv. Alţbety Michalovce 2
ţiaci, Právnická fakulta UPJŠ 1 ţiak. Podľa dostupných informácii študuje na vysokých
školách 14 ţiakov SOŠ AW.
Uplatnenie ţiakov na trhu práce v regióne Medzilaborce, ale aj mimo neho je priaznivá. Podľa
dostupných informácii z NÚP evidujeme 23 nezamestnaných. Štruktúra nezamestnaných je
nasledovná: 2 obchodný pracovník, 3 pracovník marketingu, 10 mechanik počítačových sietí,
1 strojár, 2 vlasová kozmetika, 2 drevárska a nábytkárska výroba, 3 operátor drevárskej
a nábytkárskej výroby . Zo štatistických údajov vyplýva, ţe ťaţkosti s uplatnením sa na trhu
práce v našom regióne majú mechanici počítačových sietí a v poslednom období aj drevári,
čo súvisí s útlmom týchto odvetví priemyslu a zrušením počtu ponúkaných pracovných
miest.
Študijný odbor
zameranie

Počet absolventov
spolu
št. na VŠ zamestn.
1
0
1

ev. na ÚP
0

15

2

12

1

8

0

8

0

8

2

4

2

11

4

5

2

15

5

8

2

15

2

11

2

Počet absolventov
spolu
št.v nad.št.

zamestn.

ev. na ÚP

7

0

0

0

9

0

0

0

6

0

0

0

2733402
sklársky priemysel
2414401
strojárstvo –výr., montáţ a opr. prístr., str. a zar.
3125400
odevníctvo
6426400
vlasová kozmetika
6405400
pracovník marketingu
2682400
mechanik počítačových sietí
3341400
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

Učebný odbor
zameranie
24662
mechanik opravár
64562
kaderník
31780
výroba konfekcie
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24780
strojárska výroba

9

0

0

0
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Správa o hospodárení Strednej odbornej školy Andyho Warhola
v Medzilaborciach za rok 2010
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Stredná odborná škola Andyho Warhola pouţíva tento názov od 1.1.2009. Kapacita školy je
380 ţiakov, vyuţiteľnosť bola 95 % (delenie na jazykové skupiny a odborné skupiny).
Kapacita školy plne vyhovuje potrebám SOŠ AW.
V SOŠ v šk. r. 2008/2009 študovalo 269 ţiakov, v školskom roku 2009/2010 študovalo 337
ţiakov v 9 študijných a 7 učebných odboroch, v školskom roku 2010/2011 študuje 361 ţiakov
v 12 študijných a 9 učebných odboroch.
1. ROZPOČET :
Rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu PSK na rok 2010 – prenesené kompetencie zo
dňa 22.1.2010F PSK stanovil rozpočet SOŠ AW pre rok 2010 vo výške 601 582 €.
SOŠ AW ho rozpísala 610 mzdy , platy 387 450 €
620 poistné 136 380 €
630 tovary a sluţby 77 752 €
Rozpočtovými opatreniami v priebehu 1 - 12/2010 upravil PSK rozpočet na rok 2010:
- 05.2.2010 stravovanie ţiakov I.polrok 2010 7 713 €
- 05.2.2010 vzdelávacie poukazy 2010 7 224 €
- 30.7.2010 odstupné 2010 2 536 €
- 30.7.2010 odchodné 2010 1 268 €
- 05.8.2010 maturity v šk.roku 2009/2010 2 489 €
- 07.9.2010 jubilejne odmeny 1 115 €
- 27.9.2010 stravovanie ţiakov 9-12/2010 1 701 €
- 22.10.2010 oprava tribúny,drev.obkl... 14 000 €
- 02.11.2010 vzdelávacie poukazy 2010 - 190 €
- 02.11.2010 stravovanie ţiakov - 315 €
- 03.12.2010 maturity - dofin. 125 €
- 08.12.2010 kreditný príplatok - dofin. 189 €
- 08.12.2010 stravovanie ţiakov 937 €
-17.12.2010 zhot.novej tribúny,vým.basket.košov 10 000 €
Spolu 48 792 €
Celkový rozpočet SOŠ AW bol 650 374 € .
2. PRÍJMY:
SOŠ AW boli v 1- 12/2010 poukázané beţné finančné prostriedky 601 582 € a v priebehu
2010 účelové prostriedky 48 789,41 € :
- stravovanie ţiakov 10 036 €
- vzdelávacie poukazy (VP) 7 034 €
- odstupné 2 536 €
- odchodné 1 268 €
- maturity 2 614 €
- jubilejné odmeny 1 115 €
- oprava tribúny ... 14 000 €
- kreditný prípl. 189 €
- zhotovenie nov.trib.,... 9 997,41 €
Celkom bolo poukázaných SOŠ AW za 2010 650 371,41 €.
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3. VÝDAVKY :
SOŠ AW mala 49 zamestnancov – prepoč. počet 47,10, prep. počet ped,zam. 33, neped.zam.
14,10.
SOŠ AW nemá nadstav zamestnancov.
610 - mzdy
Za obdobie 1-12/2010 mzdy SOŠ AW tvorili čiastku 378 886,62 €.
Z toho bolo čerpané :
- tarifné platy 321 671,28 €
- osobné príplatky 17 062,47 €
- ostatné príplatky ( riadenie , triednictvo, nadčasy) 19 663,37 €
- odmeny 20 489,50 €
z toho: riad.školy 1 950,- €
Deň učiteľov 360,- €
výstava MT 275,- €
úprava priest.školy 403,- €
kniţn.,archívna agenda 153,- €
úprava okolia OV 381,- €
mzd.,účto., škol. agenda 775,- €
realizácia projektov, VVP a prevádzky 650,- €
aktívne a mimoriadne plnenie úloh 306,- €
správa IKT, ASC agenda, technika 185,- €
estetizácia priestorov dielni a učebni 875,- €
publikačná činnosť 170,- €
org.charitatívnych akcií 155,- €
estetizácia priestorov dielni a učebni 875,- €
stavebné práce pri moder.učební 160,- €
oprava PFIČ 81,- €
maturity 1 782,- €
jubilejné odmeny 1 115,50 €
vzdelávacie poukazy 735,- €
estetizácia priestorov dielni a učebni 875,- €
reprezentáciu školy v šport.oblasti 420,- €
oprava a udr.priest.školy 360,- €
čist.a hygién.priestorov školy, est.ţiv.prostredia 400,- €
kv.pln.pr.čin.v VVP ekon.pers.,prev. 1 730,-€
reprez.a prezent.školy 1 318,-€
čistenie suterén. priestorov 200,-€
príprava pomôcok a pracoviska 325,-€
údrţba a oprava nábytku ŠI 245,-€
Priemerná mzda pedag.zamestnanca bola 796,40 €, nepedag.zam. 535,70 €, zamestnanca
školy 720,50 €.
620 – poistné
Za obdobie 1-12/2010 poistné SOŠ AW tvorilo čiastku 131 419,81 € .
Z toho bolo čerpané :
- Všeobecná zdravotná poisťovňa 20 469,76 €
- Dôvera 13 631,90 €
- Union 3 081,85 €
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- Sociálna poisťovňa 94 236,30 €
630 - tovary a sluţby
Za obdobie 1-12/2010 bolo čerpaných na tovary a sluţby 125 443,70 € .
631 - cestovné
Za obdobie 1-12/2010 bolo vyplatené cestovné v čiastke 1 061,43 € . Z tejto čiastky boli
cestovné náhrady:
- školenia , porady 276,65 €
- SOČ 21,60 €
- súťaţe 32,80 €
- výstava 554,78 €
- maturity 161,20 €
- exkurzia 14,40 €
632 – energie a tel. sluţby
Za obdobie 1- 12/2010 bolo na energie a telekomunikačné sluţby vyčerpaných z rozpočtu
44 145,60 € . Hlavné energetické médium je plyn – vlastná plynová kotolňa a nákup sa
realizoval
mesačnými úhradami na základe faktúr. Z celkovej čiastky bolo čerpané :
- plyn 28 697,68 € t.j. 71,07 % z energií
- elektrická energia 4 520,72 €
- voda a stočné 7 159,30 €
- telekomunikačné sluţby 1 263,13 €
- poštové sluţby 419,50 €
- VUC NET 1 564,20 €
- prístup k internetu 421,07 €
633 – všeobecný materiál
Za obdobie 1-12/2010 bolo na materiál vyčerpaných z rozpočtu 26 173,45 € .
Z tejto poloţky tvorili :
- kancelárske potreby ( papier, farba do tlačiarne, obaly, ...) 1297,49 €
- stavebný materiál ( drev. tabule, hran. páska, dvere,zámky ...) 4033,54 €
- čistiace a hyg. prostriedky 951,41 €
- knihy, časopisy, uč. pom. 2159,82 €
- elektromateriál ( káble, ţiarovky , konektory ...) 467,55 €
- tlačiva 586,93 €
- ţelez. materiál ( vrúty, šruby ...) 406,20 €
- softwer 1017,14 €
- mat.-kom.infraštruktúra 265,08 €
- mat.-výpočtová technika 1717,87 €
- kader. materiál 473,69 €
- prístroje,náradie 2 922,47 €
- interiérové vybavenie 1925,84 €
- tel.a šport. mat. 9,70 €
- farby,laky 408,22 €
- ost.mat. 1383,54€
- propag.mat. 485,00 €
- prac.odevy , obuv a pr.prostr. 492,89 €
- palivá/kosačka/ 143,07 €
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- mat. krúţ. činnosť (VP) 5026,00 €
634 – dopravné
SOŠ AW pouţíva 2 osobné motor. vozidlá. Za obdobie 1- 12/2010 bolo čerpaných 2778,66 €.
Z toho:
- pohonné hmoty a mazivá 1478,85 €
- údrţba, opravy, servis 266,25 €
- diaľničné známky 41,40 €
- povinné zmluv. a havarijné poist. 992,16 €
635 – opravy a údrţba
Za obdobie 1-12/2010 bolo čerpaných 17 018,32 € . Túto čiastku tvorí:
- Datalock - udrţba softweru 956,47 €
- oprava kopírovacích strojov,prístrojov 69,76 €
- oprava hasiacich prístrojov 163,86 €
- oprava priestorov TEÚ a škol.kniţnice 1 379,30 €
- oprava tribúny, dr. obkl.,mal.,nat.v tel. 14 000,00 €
- oprava odpadu a výmena ventilov 285,93 €
- oprava a údrţba šij.strojov 163,00 €
636 - nájomné
Za obdobie 1-12/2010 boli čerpané finančné prostriedky 156,96 € , z toho za nájom
hygienických rohoţí 85,56 € , prenájom výdajníka vody 71,40 €
637 – sluţby
Za obdobie 1-12/2010 bolo čerpaných 34 109,28 €. Najväčšia poloţku tvorilo:
- stravovanie 17 747,62 € t.j. 52,03 %, z toho stravovanie zamestnancov 7 711,62 €
- dohody (vyučovanie cudzích jazykov, náboţenstva,...) 5 017,88 €
- prídel do sociálneho fondu 3 881,51 €
- servisné práce - ISPIN 1 636,78 €
- revízie a kontroly 266,38 €
- inzercia (nábor ţiakov) 127,84 €
- renovácia tonerov 864,34 €
- pranie 400,19 €
- technik PO 458,70 €
- kolky 34,50 €
- bankové poplatky 31,45 €
- výroba kľúčov 15,60 €
- poplatok za štartovné vol. turnaj 35,- €
- znalecký posudok(vyradenie majetku) 306,80 €
- dodávka, montáţ ţalúzií 1 700,- €
- poplatok za KO 712,32 €
- mulčovanie okolia pri budove školy 127,33 €
- zvoz a uloţenie odpadu 39,50 €
- testy 176,- €
- poistne 249,75€
- pretlačenie odpadu 212,97€
- laminovanie 38,40 €
- špeciálne sluţby 28,42 €
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640 – beţné transfery
Za obdobie 1- 12/2010 bolo vyplatených 4641,87 €: nemocenské 819,87 €, odchodné 1 268 €,
odstupné 2 536 €.
Účelové prostriedky :
SOŠ AW Medzilaborce mala účelové finančné prostriedky v sume 48 789,41 € ktoré boli
vyčerpané
- vzdelávacie poukazy 7 034 €: športový materiál 2 212,60 €, maliarske plátno farby 31,63 € ,
vozík pre kader., 75,60 € , strojček na vlasy 62,21 €, kader. noţnice 55 €, USB kľúč 17,42 €, e-Beam Projection 801 €, potravinársky tovar 194,61 €, kazety HP 91,44 €, cvičná hlava
18,40 €, kad. materiál 61,17 €, stavebný materiál 327,40 €, fotoaparát a kamera 452,99 €,
kancelársky mat. 162,58 €, mikrofóny 61 €, flipchart tabule 118,98 €, stolárske náradie
281,97 €, odmeny 1 485,- € a odvody 523 €
- stravovanie ţiakov 10 036 €, - odstupné 2 536 € ,2 536 €, - odchodné 1268 € 1268 €, maturity 2614 € , - jubilejne odmeny 1 115 € , - oprava tribúny ... 14 000 €, - kred. príplatok
(dofin.) 189,- €
- kapitálové výdavky: zhotovenie novej tribúny , výmena basketbalových košov 9 997,41 €.
Pohľadávky : 1 084,78 €
po lehote splatnosti 1 084,78 €
Pohľadávky sú na súde a v exekučnom konaní.
Záväzky : 4 341,36 €
v lehote splatnosti 4 341,36 €
z toho :
- plyn 2 450 €, voda 1 268,91€, elektrina 286,52 €, nájomné za výdajník vody 20,52 €,
doplatok predplatného 1,23 €, virtuálna kniţnica poplatok - 16,56 €, telekomunikačné sluţby
128,81 €, od. preh. výťahov 48,81 €, znalecký posudok 120 €
Záväzky v lehote splatnosti budú uhradené v 1/2011 .
Stredná odborná škola AW Medzilaborce – školský internát
SOŠ AW – školský internát Medzilaborce má ubytovaciu kapacitu 95 lôţok, ktorá
bola teoreticky vyuţitá na 28,42 %, prakticky na 41 % . Ubytovacie príjmy za cudzích
nájomníkov v dôsledku ekonomickej krízy zaznamenali pokles. V horizonte nasledujúcich
rokov je predpoklad ďalšieho navýšenia príjmov za ubytovanie.
1. ROZPOČET:
Rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu PSK na rok 2010 – originálne kompetencie zo
dňa 22.1.2010 stanovil rozpočet SOŠ AW - školský internát vo výške 15 132 €
SOŠ AW - školský internát ho rozpísala
610 mzdy , platy ... 10 610 €
620 poistné 3 730 €
630 tovary a sluţby 792 €
- 1.4. 2010 upravil PSK rozpočet ŠI o 182 € - mimorozpočtové zdroje
- 28.4.2010 upravil PSK - poníţil rozpočet ŠI o 1 513 €
- 02.7.2010 upravil PSK rozpočet ŠI o 154,-€ - mimorozpočtové zdroje
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- 02.12.2010 upravil PSK rozpočet ŠI o 112,- € mimorozpočtové zdroje
- 17.12.2010 upravil PSK rozpočet ŠI o 42,- €
Celkový rozpočet SOŠ AW - školský internát je 14 109 € .
2. PRÍJMY:
SOŠ AW- ŠI boli za obdobie 1-12/2010 poukázané finančné prostriedky 14 106,40 €.
3. VÝDAVKY :
3.1 Beţné výdavky
610 - mzdy ŠI
SOŠ AW- ŠI má 2 zamestnancov – prepočítaný počet 1,30 prepoč. počet ped. zam. 0,90
neped.zam - 0,40.
Za obdobie 1-12/2010 mzdy SOŠ AW-ŠI tvorili čiastku 9 182,29 € .
- tarifné platy 8 072,04 €
- osobné príplatky 457,96 €
- ostatné príplatky ( riadenie , nadčasy) 452,29 €
- odmeny 200,- €
Priemerná mzda pedag.zamestnanca bola 709,70 €, neped.zam. 476,10 €
620 – poistné ŠI
Za obdobie 1-12/2010 poistné SOŠ AW - ŠI tvorilo čiastku 3 227 €.
Z toho bolo čerpané 2 056,70 € :
- Všeobecná zdravotná poisťovňa 236,71 €
- Dôvera 681,49 €
- Sociálna poisťovňa 2308,80 €
630 – tovary a sluţby ŠI
Za obdobie 1- 12/2010 bolo čerpaných na tovary a sluţby 1697,11 €.
632 – energie a telekomunikačné sluţby ŠI
Za obdobie 1-12/2010 bolo na energie a telekom.sluţby bolo vyčerpaných 1 382,64 , z toho
voda 296,44 €, elek.energia - 297,99 €, plyn - 788,21 €
633 - všeobecný materiál ŠI
- kancelársky materiál 2,80 €
- ţeleziarenský materiál 103,72 €
- stavebný materál 6,35 €
637 – sluţby ŠI
Za obdobie 1- 12/2010 bolo čerpané 201,60 € . Prídel do SF 94,92 €, stravovanie 82,96 €,
pranie 23,72 €.
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Podnikateľská činnosť :
Na základe súhlasu PSK vykonáva SOŠ AW Medzilaborce od 1.10.2008 podnikateľskú
činnosť v oblasti rekvalifikačných kurzov, ubytovacích sluţieb v SOŠ AW - ŠI, predaj
výrobkov , kadernícke sluţby, sluţby autoservisu , prenájom priestorov .
Za obdobie 1-12/2010 v podnikateľskej činnosti boli dosiahnuté takéto ukazovatele :
Výnosy
Trţby za vlastné výrobky 3 044,40 €
Trţby z predaja sluţieb – ubytovanie 3 246,40 €
- kadernícke sluţby 186,50 €
- autoservis 255,- €
- stolárske práce 150,- €
Trţby z prenájmu 1 440,60€
Úroky 2,28 €
Spolu 8 295,18 €
Náklady
Spotreba materiálu 2 560,59 €
Spotreba energie 5 012,90 €
- plyn 3 191,10 €
- elektrina 1 199,30 €
- voda 622,50 €
Sluţby 697,95 €
- pranie prádla 73,20 €
- telefón 177,60 €
- stočné 377,34 €
- revízie a kontroly 48,81€
- rámovanie obrazov 21,- €
Dane a poplatky Mzdové náklady Poistné Soc.fond Bankové poplatky 18,74 €
Spolu 8 290,18 €
Výsledok hospodárenia 1-12/2010 :
Výnosy Náklady Zisk
8 295,18 € 8 290,18 € 5 €
splatná daň z príjmov /daň z úrokov/ 0,42
Výsledok hospod. po zdanení 4,58 €
SOŠ AW Medzilaborce nemá záväzky z podnikateľskej činnosti po lehote splatnosti .
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Príloha č. 2:
Rada školy pri Strednej odbornej škole Andyho Warhola v Medzilaborciach
Vec : Vyjadrenie Rady školy k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok 2010/2011
Rada školy pri SOŠ AW Medzilaborce na svojom zasadnutí dňa 9.9.2011si vypočula
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok
2010/2011. Rada školy pri SOŠ AW sa plne stotoţňuje s obsahom správy o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok 2010/2011 a vyjadruje
kladné stanovisko.

Bc. Protivňak Stanislav
predseda Rady školy
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za šk. rok
2010/2011 bola prerokovaná a schválená na zasadnutí pedagogickej rady dňa 31.8.2011.

V Medzilaborciach september 2011

Ing. Eva Solejová
riaditeľka školy

Stanovisko zriaďovateľa:
Odbor školstva PSK schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach v SOŠ AW v Medzilaborciach
za šk. rok 2010/2011

...................................................................................
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